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Katalikai paaaullonyi tari kilnų ul- 
davlnj, — ĮneStl J ftelmynaa lr 1 vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią. J8za.ua Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. “Draugas” padžs Juros tą 
apaštalavimo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugą.**
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“Draugas” atstovauja organll 
katalikų mint}, remia nuoširdžia^ 
tallklškas draugijas, sąjungas, 
pijąs lr lietuvių kolonijas. “Draul 
džiaugiasi didele katalikų parainj 
nori, kad toliau pasilaikytų tie 
tellškl JausmaL
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■METAI-VOL.

Kaune 4 Studentai Nubausti Sušaudymu
MASKVOJ BOLŠEVIKAI PARODUOJA; 

GYVENTOJAI ATSALĘ
JAPONIJA IŠKĖLĖ AIKŠTĖN DIDELĮ 

KOMUNISTŲ SĄMOKSLĄ

Harbine Karo Padėtis
KAUNE STUDENTAI PA

SMERKTI MIRIOP
JAPONIJA IŠKĖLĖ AIKŠ
TĖN DIDELI KOMUNIS

TŲ SĄMOKSLĄ

SIR ERIC DRUMMOND 
ROMOJE

KETURIEMS TEIKIAMI ATŽYMĖJIMAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAUNAS, lapkr. 7. — Va
kar karo teismas pasmerkė 
miriop keturis studentus, re
voliucionierių organizacijos 
narius, už sąmokslą prieš val
džią.

Dvi tos pačios organizaci
jos moterys nubaustos po 15 
metų kalėjimo.

Miriop pasmerkti studentai 
kreipės j prezidentą Smetoną 
gauti susimylėjimo.

MASKVOJ DARBININKAI 
ATŠALĘ

RYGA, lapkr. 7.~— Į Mask
vą s u vyko* nemažas skaičius 
svetimi} šalių komunistų va
dų minėti 12 metų bolševikų 
revoliucijos sukaktuves.

Maskvos darbininkai tuos 
“svečius” šaltai sutiko. Išny
kęs visas entuziazmas. Žmo
nės pasilgę demokratiškos va
ldžios. Daugelis paruduoja, 
nes varu verčiami.

DAUGIAU 400 ŽUVĘ 
GUATEMALOJ

GVATEMALA CITY, lap
kr. 8. — Guatemala respubli
kos valdžia oficialiai paduo
da, kad nuo ugnekalnio Santa 
-Maria veržimosi žuvę virš 40‘) 
žmonių.

TOKYO, lapkr. 7. — Čia ir 
mieste Kyoto turi posėdžius 
Santikių Institutas ir konfe
renciją Pasaulio Inžinierija. 

■ Šimtai delegatų, daugiausia a- 
merikonų, dalyvauja tuose a- 
biejuose suvažiavimuose.

Šiuose suvažiavimuose Ja
ponijos valdžia pirmu kartu 
aikštėn iškėlė didelį japonų 
komunistų sąmokslą tikslu su
griauti Japonijos imperiją ir 
įvesti sovietus. *

Tas sąmokslas buvo susek
tas 1928 metų pradžioje ir ta
da prasidėjo sąmokslininkų a- 
reštavimai, kas tęsės kelis mė
nesius.

Suareštuota 825 japonų, in- 
ėmus daug studentų ir įžy- 

jiniųjų japonų šeimynų jaune
sniųjų narių. Tarp areštuotų 
yra 17 jaunų moterų, dvi iš 
jų yra aukštųjų teisėjų duk
terys. Visi areštuoti apkalti
nti ir patraukti tiesom Kai- 
kuriems gręsia mirties baus
mė, kitiems kalėjimas.

Iš vyriausių vadų pavyko 
suimti vos keletą. Kiti pabė 
go į Rusiją.

ROMA, lapkr. 7. — Tomis 
dienomis čia atvyko iš Gene
vos Si r E rie Drummond, T. 
Sąjungos generalinis sekreto
rius. Draugaujant Britanijos 
pasiuntinybės Vatikanui sek
retoriui Randall, Sir Erie nu
vyko į Vatikaną ir priimtas 
Šventojo Tėvo audienei.jon, ku
ri tęsės apie 40 minutų. Po 
tos audiencijos Sir Erie apla
nkė popiežiaus valstybės sek
retorių kardinolą Gasparri.

Ši audiencija neturi būt ai
škinama, kad Vatikanas norė
tų prigulėti T. Sąjungai. Šis 
klausimas jau išspręstas. Šve
ntasis Sostas tuo reikalu jau 
ne vieną kartą yra pareiškęs, 
būtent, T. Sąjungai velija kuo- 
geriausio pavykimo, prireikus 
gali su Sąjunga bendrai vei
kti, bet nebūti jos nariu. Nė
ra priežasties, kad tas Šven
tojo Sosto nusistatymas būtų 
pakeistas.

Sir Erie Drummond, patsai 
katalikas, kaip pats sakėsi, 
Romon atvyko visupirma Ba
žnyčios Galvą pagerbti.

' 104 SALEZIEČIAI KUNI
GAI ATVYKSTA J A-

MERIKĄ

HARBINE KARO PADĖTIS

TOKYO, lapkr. 8. — Man- 
džiūrijos mieste Darbine pa
skelbta karo padėtis. Tuo bū
du norima apsidrausti raudo
nųjų gaivalų sukilimo.

JAM NIEKUR NĖRA 
VIETOS

COPENHAGEN, lapkr. 8. 
— Danijos komunistai norėjo 
į Daniją parsikviesti Turki
joj gyvenantį Trockį. Tečiaus 
Danijos valdžia neduoda lei
dimo.

VOKIEČIAI TURI NAUJĄ 
ORLAIVI

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Vokietijoj padirbdintas naujas 
didelis orlaivis (ėroplanas). 
Keliauninkams vietos įtaisy
tos sparnuose.

n

Kariuomenės gen. Drum Washingtone prisega atžy- 
mėjimo medalius keturiems vyrams, kurių trys yra buvę 
tarnyboje, g« vienas dar tebesąs. .

PREZIDENTO HOOVER’O 
PASKELBIMAI

POLICIJOS LEITENAN
TAS TEISME

SOCIALISTŲ DEMON
STRACIJOS LENKIJOJ

TURINAS, Italija (Fides 
Tarnyba). — Vietos katedro
je įvyko įspūdingos apeigos 
išlydint misionieriautų 173 ku
nigus Saleziečius ir 103 vie
nuoles iš Marijos Krikščionių 
Gelbėtojos Dukterų kongrega
cijos. Apeigose pirmininkavo 

'Jo Eminencija kardinolas Ga- 
mba, Turino arkivyskupas.

Iš tų kunigu} 104 ir iš sese
rų 57 išvyko j Ameriką.

Cook apskrities kriminali
niam teisme prasidėjo byla 
detektivų biuro leitenantui P. 
J. Carroll, keliems jo detek- 
tivams ir keturiems pašalinia
ms. Jie kaltinami 1928 m. ba
landy nužudyme, advokato Gra 
nady, negro, kurs 20 vardo je 
buvo kandidatu i aldermonus.

Prezidentas Hoover tomis 
dienomis išleido du paskelbi
mu. Vienas — apie Padėkonės 
dienos minėjimą, kitas — Chi
cago pasaulio parodos reika
lu.

NEĮTIKĖTINI vaikų dar
bai — PAKORĖ mer

gaitę

Spalių 14 d. 16 vai. trys, 
mokyklinio amžiaus vaikai 
(vyriausias 10 meti}) J. As
trauskas, H. Česnauskas ir O. 
Čiužaitė, gyven antie ji Marvi- 
ankos kaime, grįždami iš mo
kyklos Linksmadvary rado ne
toli savo namų buvusią mer
gaitę N. Benesevičiūtę, 31Ą 
metų amžiaus. Pasikvietę ją į 
krūmus, ir ten Astrauskas pa
ėmęs jos šaliką užrišo vieną 
galą jai ant kaklo, antrą pri
rišo prie medžio šakos ir pas
tūmė Benesevičiūtę į griovį. 
Tai padarę visi trys pabėgo. 
Benesevičiūtei pavyko kojo
mis truputį pasiekti žemę ir 
rankomis įsikabinti į krūmus. 
Todėl išliko gyva. Šauksmą 
iSgirdę žmonės atbėgo ir ją 
išvadavo. Vedant kvotą vai
kai prisipažino visa tai pada
rę, bet kodėl — jie negalėjo 
paaiškinti. Kad ji. pakarta ga
lėjo mirti, tai jiems buvo aiš
ku. “R.”

DU GAISRAI

SŪNUS MIRTINAI pri 
MUŠĖ TĖVĄ

Spalių 13 dieną Gižų vi 
čiuj ir kaime įvyko šiurpi d 
ma. To kaimo gyventojas 
ncas Miliauskas smarkiai į 
ko už kažin ką ir pradėjo 
kti savo tėvą. Tas buvo 
primuštas, kad negalėjo 
vietos pasijudinti. Sužeis 
buvo nugabentas į Marijai 
lės ligoninę. Gydytojas 
tatavo, kad jis primuštas 
rtinai.

Kaltininką areštavo policiji 
ir dabar veda kvotą. “R.1

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
ATSTATĖ 165 PRO

FESORIUS

VARŠAVA, lapkr. 7. — A- 
tidėjus Lenkijos seimo atida
rymą, čia ir kituose miestuo
se, taipat Vilniuje, lenkai so
cialistai sukėlė ptiešvaldiškas 
demonstracijas. Kai-kur įvyko 
riaušės. Kai-kur kariuomenė 
pašaukta malšinti riaušinin
kus.

MIRĖ BUVUSIS KANC
LERIS

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Mirė Badeno princas Maksi- 
milianas, paskutinis buvusis 
Vokietijos imperijos kanelie- 
ris.

BEDARBIŲ RIAUŠES 
DUBLINE

PERU RESPUBLIKA AT
ŽYMĖJO ARKIVYSKUPĄ

SANTIAGO, Čili respubli
ka. — Peru respublikos am
basadorius tos respublikos 

'prezidento vardu Santjago a- 
' rkivyskupui Errazuriz Įteikė 
/‘Didįjį Saulės Ordeno Kry- 
Ižių.”

Koronerio ofisas

Cook apskrities koroneris 
Dr. Bundesen iškėlė sumany
mą visai panaikinti koronerio 
ofisą. Sako, šis ofisas visai 
nereikalingas. Tai esanti se
nų laikų liekana. Koronerio 
pareigas gali atlikti apskri
ties prokuroro ofisas.

Apkraustė namus

Du jauni plėšikai, pasisakę 1 
namų statymo agentais, įleis-1 
ti į namus 444 Belmont avė. 
Šeimininkę ir tarnaitę pikta- ’ 
dariai surišo ir pabėgo neši
ni apie 8,(XX) dol. vertės bran
genybėmis.

ATMETA VALDŽIOS 
PASIŪLYMĄ

UŽDARYS DIRBTUVES

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Kilus nesutikimams su darbi
ninkais, laivų statymo dirbtu
vės bus uždarytos. Apie 15,- 
(XX) darbininkų neteks darbo.

Ieško priemonių

Chieągos taip vadinamų “lo 
kalių gerinimų” komisijos pi
rmininkas M. J. Eaherty ap
gailestauja, kad piliečiai bal
suodami atmetę įvairias bonų 
laidas.

Faberty ieško priemonių iš
naujo tuo reikalu balsavimą 
įvykinti.

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Britanijos anglių kasyklų sa
vininkai atmetė valdžios pa
siūlymą mažinti darbo valan
das anglekasiams.

FAŠIZMUI GINTI

ROMA, lapkr. 8. — Užsie
niuose iškilo daugį fašizmo 
priešų. Tad Italijos valdžia 
įkuria naują organizaciją “Fa 
šizmo Prieteliai” fašizmui gi
nti.

DUBLINAS, lapkr. 7. Ati
darius Airijos parlamentą, ra
dikalų vedami airiai bedar
biai prieš parlamento rūmus 
sukėlė demonstracijas. Įsimai
šius policijai, kilo riaušės.

NAUJO MINISTERIO PIR
MININKO PROGRAMA
PARYŽIUS, lapkr. 7. — 

Naujas Francijos ministeris 
pirmininkas Tardieu parlame- 

1 ntui patiekė savo valdžios 
programą. Visi kairieji par
lamento atstovai vieningai nu
sistatę prieš valdžią.

Paliaubų diena

Paliaubų (armistieijos) die
noje, lapkričio lld. Chicagoj, 
kaip pranešta, busią suruoš
tos didelės iškilmės.

SubombuotI statomi namai
Antrąkart į tris savaites 

bomba apgriauti statomi apa- 
rtamentiniai namai, 544 Sbe- 
ridan road.

SUŠAUKTAS REICH
STAGAS

BERLYNAS, lapkr. 8. — Į 
lapkričio 27 d. posėdžiauti su
šaukiamas Vokietijos Reichs
tagas. Be kitko svarstys Vo
kietijos gyventojų visuotino 
balsavimo klausimą. To bal
savimo reikalauja tautininkų 
partija tikslu išsižadėti karo 
atpildymo mokėjimo.

Spalių 11 dieną Gražiškių 
valsčiuj Rukštelių kaime kilo 
gaisras. Sudegė Jono Suboc- 
kio mūrinis gyvenamasis na
mas. Nuostolių padaryta už 
pusantro tūkstančio litų. Pa
degime įtariami du vy rai, ku
rie netoli lempos gėrė dropą. 
Begeriamas dropas susyk bly
kstelėjo ir uždegė jų drabu
žius. Nuo drabužių užsidegė 
ir namas. Ugnis buvo tokia 
staigi, kad vienam iš gėrėjų 
vos neišplikino gerklės.

Antrasis gaisras Jiilo Pilvi
škių valsčiuj Višakiškių kai
me. Sudegė Juozo Karpavi
čiaus kluonas su visais javais 
ir ūkio padargais. Nuostolių 
padaryta už 34,000 litų. Tro
besiai buvo neapdrausti, gais
ro priežastis neaiški. “R.”

RYGA, lapkr. 7. — Švie, 
mo komisariatas iš Rusijos 
niversitetų paliuosavo 165 pi 
fesorius, kadangi jie “netu, 
rėję palankumo komunistų i- 
dealams.”

Pasalintiems profesoriams 
uždrausta Rusijoj užsiimti mo 
kinimu, taipat uždrausta j: 
ms apleisti Rusiją.

Profesorių pašalinu 
ko susekus studentų ta 
priešsovietines organizacijas

DAUGIAU 77 AREŠTUOT

TOKYO, lapkr. 8. — Šia? 
rinėj Mandžiūrijoj daugiau 7‘ 
įtariami rusai komunistai a 
reštuota.

GAISRE ŽUVO TRYS 
VAIKAI

THOMPSONVILLE, Mieli 
lapkr. 8. — Netoli čia sudegi 
farmerio Eddy namai, kadi 
tėvas su motina dirbo laukuo
se. Žuvo trys vaikai 4, 3 ir 1 
metu amžiaus.

DAWES SU PREZIDENTU

PREZIDENTO ALĖJA

Spalių 14 d. “L. A.” pra
neša, kad Nemuno kranto ga
tvę nori pavadinti preziden
to Smetonos alėja. Ją mano 
išgrįsti, o Nemuno krantus 
sutvirtinti. Seniau, berods, pa 
našiu vardu kai kas norėjo 
pavadinti ir Ukmergės plen- į 
tą. “R.”į

AVASIIINGTON, lapkr. 7. 
— Ambasadorius Britanijai 
gen. Ch. Dawes vakar su pre-i 
zidentu Hoover turėjo konfe
renciją. Ambasadorius vyksti 
atgal į Londoną.

CHICAGO TR APYLIN
KES. Išdalies debesiuota ii 
šalta.

PINIGŲ KURSAS
NETRUKUS GRIŽ I

• LIETUVĄ
Dainininkė Ona Katkauskai- 

tė, ketinus inetrukus grįžti į 
Lietuvą, spalių 15 dieną išva
žiavo į Ameriką savo sunkiai 
susirgusios motinos atlankyti 
ir slaugyti. “R.” .

Lietuvos 109 litų .. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87- 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98 
Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.91

J8za.ua
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IIIENOS KLAUSIMIll
STAGNACIJA IR NIHILIZMAS LIETU

VOJE.

“Mūsų krašte niekados nebuvo per daug 
ikluino ir per daug kūrybinio karščio” — 
ko p. J. lveliuotis, “Ryto” redaktorius. “l£ 
me ūkininkų tauta, palinkusi daugiau į pa- 

fyvumų negu į aktyvumų, mėgstanti daugiau 
kurdžią ramybę, negu rizikingų judrumų, 
riukšminga ir nerami demokratinė tvarka 

greit niuius Įkyrėjo. *-,l
Istorinės' aplinkybės mums irgi neleido 

dyti patvaraus ir ištvermingo aktingumo 
nperamentų. Ilgus šimtmečius skurdome 
rgijos grandiniuose. Rezignacijos ir melan- 
oliškos kantrybės dvasia įaugo į mūsų krau 

**Įų ir j mūsų kaulus. Apsileidimas ir iš išti- 
į| i, žinio gimusi kantrybė tapo mūsų gyvenimo 

’ forai*.. , • v ,
JJabar. kai Vakarud^usierda triukšinin- 

gas kūrybinis gyvenimas, kai ten laisvai gim
sta, kovoja, ir grumiasi įvairios kryptys ir 

tai, tai pas mus stagnacija ir nihilizmas, 
nacija arba dvasinio skurdo, apsileidimo 

ėpšiškumo įsigalėjimas. Nihilizmas arba 
tiesės, grožio ir gėrio viršukalnių neapykan-

... ta, gyvenimas be idealų ir be drąsių žygių.
Dažnai skundžiamės, jog iš Rusijos atke- 

“ ’liavęs nihilizmas graužia mūsų sielų. O gi, ti
krovėje, to raugo ne tiek jau daug iš svetur 
atkeliavo. Nihilizmas jau senai įsiskverbė į 
musų visuomenės kraujų ir įaugo į jos kaulus. 
Senai jau kvėpuojame nihilizmo užnuodytu 
oru. Esame be entuziazmo ir be meilės, be ug
nies ir be sparnų. Gyvename klampynėje. Del 
to visi sergame ir čiaudime vienas ant aritro.

Entuziazmo ir džiaugsmo musų visuome
nėje sukelia daugiausia kitų nepasisekimai ir 
kriiūinaliniai nusižengimai. O kitų lamėjimai 
jų užgaunfi. Talentas, kupinas veiklumo, pas' 
mus neinadoj, nes jis neduoda visuomenei ra
mybės. Jis jų užgauna vien savo egzistencijos

—
VI. Balnionis.

D 0 N Ė.
■* “(Romano fragmentas). "

'L .. ’ (Tušą/

Pirmiausia pasuko į aikštę. Įėję Į
žydraspalvėmis gėlėmis nusodintų, er

dvių, gražiui apkarpytais krūmais apsup
tą aikštę gėrėjos ta tauriąja, žmogaus ran
kai kiek. darbo įdėjusią, harmonija. Gra
žiai įrcngt6se, apvaliose, baltai, dažytais 
akmenukais apdėtose lovelėse žydėjo bal
tos, rflžavos pinavijos, kitose — skaista
žiedės lejikonijos su mėlynaisiais kalučiais 
jiakraščiuose žydėjo razetos, mėtos su trą
šiais radastų krūmais; toliau matėsi iš
tisas rinkinys užsienio gėlių. Ne tiek iš 
panaberijos, kiėk iš papratimo, išdidžiai 
jierbiaukęs keletą kartų barzdą, tarė:

— Et, tos, — iroūiškrii mostelėjęs j 
gražiai pasižiojusias lėlijns, — kad ir gra
žios, -bet bamiškos. — Metęs-gi palankų 
žvilgsnį į užsienio gėles, tarė:

— Vot, pane mui, čia kas kita; tai

D R A 0 O X S

faktu. Jis jų erzina. Jis jų gųsdinu. Negabie
siems, talentas pavojingiausias žmogus, tie
siog banditas. Laimingi banališkieji žmonės. 
Šiandie jų epocha. Jie niekam nepavojingi. 
Jie niekum nesudaro konkurencijos pavojaus. 
Jie visur laukiami ir visados pageidaujami.

Vargas ir prakeikimas talento žmogui. 
Jis ne papūga: jis nemoka nieko žodis žo- 
din pakartoti kų jam galingesnis už jį pasa
kė. Jis drįsta laisvai ir savarankiškai galvoti. 
Talentas nedrausmingas. Jis visiems pavojin
gas. Jis iš bailiųjų išplėšia visus laurus, nors 
empiriniame pasauly lieka elgeta. 'Todėl ir 
karpomi |>a.s mus sakalams sparnai — ir pas
kui skundžiamasi, jog vienos varnos telekiojų 
mūsų padangėje. Kai talentas dingsta bruta
lioje gyvenimo kovoje, tai ramiau pasidaro. 
Skaniau tada miegoti ir saldžiau sapnuoti. 
Niekas tada nebedrumsčia sapnų skaidrumo.

Bet pamirštama, jog iki šiol dar niekam 
nebuvo leista išgalvoti priemonių, galinčių 
žmogui uždrausti laisvai ir savarankiškai gal 
voti. Galvojimas — dvasios žygis. O dvasios 
sritis randasi aukščiau empirinės tikrovės. 
Gali įžeisti žmogaus asmenybę, galima už
drausti jam balsiai ištarti savo minti, gali
ma jam atimti gyvybę, bet pasauly dar ne
gimė jėga, kuri uždraustų jam galvoti. Jei 
žmogus turi protų, tai jis ir galvoja — ir nie 
kas jam to proto negali atimti. Žmogus, vis 
tiek ar kam malonu ar nemalonu, observuo
ja tikrovę ir daro atitinkamų išvadų. Juk jis 
ne asilas ir ne idiotas!

[ ĮVAIRUS STRAIPSNIAI |
KARDINOLAS VAN ROS 

SUM.

•
ir į vienuoliką metų misijas 
atatinkamai patvarkė. Tuo 
pučiu laiku jis iškėlė naujus 
misijinius plotus, kai-kurias 
didelės misijas paskirstyda-

Kardinolas Van Rossum, Ti
kėjimo Propagandos Kongre-
gucijos Prefektas, Romoje žmo 
nių yra vadinamas “Raudo
nuoju Popežium”. Išėmus 
Šventųjį Tėvų, kardinolas 
Van Rossum* Bažnyčios orga
nizacijoje turi didžiausių ju
risdikcijų. Jo jurisdikcijon in
eina 435 bažnytiniai distrik- 
tai, inėmus 30 distriktų Eu
ropoje ir 54 Šiaurės ir Pietų 
Amerilcosė. Kiti distriktai y- 
ra Afrikoje, Azijoje, Kinijoj, 
Filipinų salose ir Indijoj. Jo 
jurisdikcijos bažnytiniuose 
plotuose darbuojasi apie 12,- 
000 kunigų ir daugiau kaip 
viena trečdalis visų pasaulio 
vyskupų. '

Šio spalių mėn. 17 dienų 
kardinolas Van Rossum minė
jo savo kunigystės aukso ju
biliejų. Šis jubiliejus ypatin
gai minėtas Olandijos katali
kų, nes kardinolas yra olandas 
ir olando kardinolo nebūta

Savarankiškos mintis ir laisvo žodžio var 300 metlj
žymai nepasiekia savo tikslo, kuris jais nori- Kardinolas Van ku.
ma laimėti. Jie tik erzina visuomenę ir tel-1 igŲ į§ventintas R^pto. 
kia joję neapykantos ir pykčio sklidinus re- .vienuolyne Witton 01an.
zervuarus. Kai žmogus pasidalina savo skaus-
mu -.jis dvigubai sumažėja. Žmogui tada buotis 
pasidaro lengviau. Jis tampa ramesnis ir su
kalbamesnis. Bet, kai jam uždrausta pasis
kųsti savo vargais ir jam daromomis netei-

dijoj. Paskiau pašauktas dar-
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UŽDEDA VAINIKĄ ANT ROOSEVELTO KAPO

it
įas paskirstyda- į Į

mas į dalis. Suorganizuotos 
naujos misijos ir kai-kurios jų 
tvarkyti pavestos vietos ku
nigams ir misionie-*
riams. Tikėjimo Propagandos 
Kongregacijos j urisdikei jojo
parapijų skaičius vienu treč
daliu padidėjo pradėjus 1918 

m. Pastaraisiais metais su 
Popežių Benedikto XV ir Pi
jaus XI pagelba kardinolas 
Van Rossum katalikų misio

nierių veikimų išėmė iš pasau
linių valdžių globos ir iš vi
sokios politinės Įtakos. Jis su-1 
rado priemonių pašalinti viso-1
kias kliūtis, kurios kliudė'

• i

kai-kur kurti bažnyčias ir Prezidento Hooverio reprezentantas, brig. gen. Hugb A. 
turėti savo tautos vyskupus. viršininkas J. A. V. armijoj pirmos divizijos, kabina
Acių jo pasidarbavimui, ki- vaįnįk<y ant Roosevelto kapo kaipo pagarbų didelės nacijos 
Riečiai ir japonai susilaukė tam jžiymiam §io kraStp sūnui,
nuosavos tautos vyskupų. Kai ________ ________
kuriose misijinėse šalyse i-j
kure Šventojo Sosto dclega- į mokslininkai iž įvairių Salių. Papūgoms mokykla. 

Columbia universitetas bu-

M
S

turas.
Visose misijose įvesta pa-1

vyzdinga tvarka, kokia pir- 1734 m- ir buv0 Pas,a- F
miau ne visur turėta, kada l>'ta Prio Barclay, Cliurcli ir 
kaikuriu valstybių valdžios
imdavo trukdyti misionieriui 1857 m. 1 
vedamus darbus. ian^ *r ^0 gatvės prie Ma

Kongregacijos Ofisan, kur 15 
metų kovojo prieš moderniz
mų. Popežius Pijus X jį pa- 

sybėmis, tai 30 nepasitenkinimas kondesuojas, aukstino kardinoIn. 
užlieja visų jo vidaus gyvenimų, didėja '—
ir prie pirmos progos išsilieja jau neleistino
mis revoliucijos ar maišto foru tomis. Tie, ku
rie draudžia žmonėms laisvai išsišnekėti, yra 
menki psichologai. Jie nepasieks to, ko sie
kia, ir sulauks to, ko nesitikėjo.

Mūsų spaudoje neieškok originališkesnės

Pasibaigus didžiąjam karui 
Europoje, kardinolas paskir
tas sakomo^^<mgrega«jn« 
prefektu. Tuo laiku Bažny
čios misijų aktivumas buvo 
suardytas. Vokiečiai misionie-

Papūga pasižymi tuo, kad
.......... i žmogaus garsų

i i r ištaria ištisus žodžius. Ne-
Jlurray gatvių, New Yorke. i"‘a2a ?ra žmoni«- matančiu

... , 'papūgas. Šie paukščiai nėracolegija perkelta .* ° .
pigūs. Jų kaina pareina nuo

, . .v, .. . to, kiek jie “mokyti”. Ligi
Tni Vrtti V-iifPnnln Vnn Pn dlSOn AvenUC, kili' lsbllVO iki!’ _ . ...lai koki kaicJinoio van no- šiol papūgomis aprūpindavo

Tssum Bažnyčiai nuopelnai. , * m' .... . 'norinčius daugiausia jūrinin-
Tuotarpu patsai kardinolas i 1892 m. šiandienine univer-

buvo nupirkta

jvo įsteigtas kaipo Kings Ko-

pasilieka ir toliaus paprastu siteto vietas 
redemptoristu.

kai, bet dabar bizningi ameri
kiečiai nori jiems konknrenci-

TAS MINĖS 175 M. 
SUKAKTUVES.

Columbia universitetas, pri-. , ....... . ,. ,riar pasalinti is buvusių Vo- v-mumum u«minties ir didžiųjų gyvenimo problemų, nes , . ... , , .. « ■ v. , . . . .„ 1x. , , .x , . ..... . . 'kietuos kolonijų Afrikoj ir pažintas kaipo vienas įs tarp-tas nepatinka skaitytojams. Tik neig. gyveni- , . " _ , . ’. . „ ; ... . ,------- ----------- universitetu, minėskitur. Tūkstančiai f raneuzu I tautinių
misionierių tarnavo Francį-, savo 175 metines sukaktuves
jos kariuomenėje. Kardinolas šio mėnesio paskutinėj savai- 
Van Rossum pakilo darbuotis! tėj. Į minėjimų atvyks garsū?

mo apraiškų ir kriminal. bylų aprašymai įs
tengia sužadinti skaitytojų smalsumų ir jų 
entuziazmų. O visa kita jiems nuobodu ir ne
įkandama, neįdomu ir abstraktiška. Todėl tik 
tų laikraščių didėja tiražas, kurie didžiųjų i 1 ~
saVo skilčių dalį skiria pornografijdi ir teis- Į stagnacijos amžiumi, bet tada virė kaistos i- 
mo kronikai. Nepavydime jiems pasisekimo, la jinės kovos ir tada už tiesą nebijota gv\\be 
bet tik konstatuojame mūsų visuomenės mo- &ukoti. O šių dienų musų visuomenei pakan-
ralinį bankrotų. ka smulkučių kasdieninių reikalėlių ir pilvtf

Didžiosios gyvenimo problemos nekeliamos, p'knisimo. Heroiškos idėjinės kovos jai ncie - 
Mes pasiliekame nuo kultūrinio pasaulio pa-P{’u- nepataisomi romantikai ir nepagydo- 
žangos. Mes tik gvildename smulkučius, liana-'lni pamišėliai su kupinomis ilgesio akimis 
liškus klausinius, o didžiuosius pamirštame. ! žydriuosius dangaus tolius.
Mūsų visuomenė neseka nei politinės mintie* Kauno inteligentės iš Paryžiaus užsisako 
paskutinės evoliucijos, nei susipažįsta su vi- kojines ir abatžurus, bet savo sielas maitina 
su moderniojo gyveninio nuostabumu ir koin- užkulisių pliotkais ir parnogra f iškaiš roma- 
plikuotumu. Viduramžis kai kurių laikoma? nais. Kiti įsitaiso brangiausių baldų, pasista-

iš karališkų oranžerijų pergabentos, mū
sų luomui visai pritaikomos.

Taigi ėjo ir rodė iš eilės įvairias gė
les.

— O šitos iš Kaukazo, šita grafo Pliu- 
ron gauta dovana, šita iš Neapolio tėtu
šio pergabenta. Toska, nors turtingo di
diko sūnus, bet tokio skaičiaus, taip gra
žiai suruošiuotų gėlių niekur nematęs, il
sus tik raitė, tik gėrėjos. Su gražiaake 
Done sėdėti tarp tauriųjų gėlių, klausy
ti krūmuos maloniai čiulbančių paukščių, 
ir pinti ateities svajas dar labiau kėlė no
rų pasisavinti jos širdį.

Pagaliau Įsivedė bajoras jaunąjį sveti 
į tamsų, geležinėmis durimis apkausty
tą, nedidelį, švariai įrengtą kambarėlį. 
Atrakino ir pravėrė apkaustytų dėžę, kur 
matėsi senovės bajorų kardai, peiliai ir 
kitokie karo įrankiai sudėti. Išdidumą 
nudumlančia šypsena, iš rusvos spalvos 
milo išvyniojo didokų iš vaško nulietą, 
įvairlriis parašais išmargintų storu špa
gatu pervertą, į muitinės ženklų kiek pa
našų dalykų.

— O, pane mui, tai visai mūsų aini- 
jai bajorystę laidojų ženklai — herbai. 
Su nepaprasta pagarba Vartė Toska ir 
gėrėjos aukšta bajoro kilme, nois ir jo 
tėvas nemenkesnės vertės herbą turėjo. 
Ir kaip nustebo setias bajoras, kaip už
girdo, jau kiek pramatoma iš bendro 
Donės nusistatymo, liet jam taip nema
lonią žinią.

— Vai, negalėsiu būt aš tavo užva
dėliu, nei rodomais turtais džiaugtis, nes 
tavo vienturtė atsakė man širdį.

Paraudo raukšlėtas bajoro veidas, 
momento pyktis akyse pasirodė. Iš lyg
svaros išjudintas, flegmatiško tempera
mento senis, supratęs, kad iš tų šiaudų 
nebus grūdų, bet iš poniško mandagumo 
svečio pasakymui pilnai nepritarė.

Skaistaakė saulutė buvo jau pusiau 
medžių, kai Toska atsisveikinęs su se
nuoju bajoru, degdamas pykčiu, grąsin- 
damas minty net nelegalėmii priemonė
mis už širdies užkariavimu ir atsakymų 
gražuolei utlyginti, apleido bajoro so
dybų.

;ir 1897 m. kolegija per orga ;. , v ... . ,I . , jų tuo atžvilgiu padaryti. Ke-
niznota kaipo universitetas. , , .. . v. ~ .1 lietas amerikiečių Teksaso line

.1 Šiandien ta universitetą lan , . ... , , ,* ste turi specialinę mokyklų, 
kurioj mokoma švilpti moder
niškus šokius, dainuoti, kal
bėti ir net eiles deklamuoti. Po 
8 mokslo mėnesių duodami 

įvairių tautų centrus: Maišau ^‘brandos atestai”.
Francais, Casa Italiana, Dcu- J
tsclies Hous, International j '

ko apie 36,000 mokinių ir a 
'pie 9,000 ima naminius kur- 
l sus.

Arti universiteto randame

House ir Japanese Cultural 
Center. F. L. I. S.

Skruzdėlė gali pakelti 50 
kartų sunkesnę už save naštą, 

j tai žmogus galėtų pakelti 50 
to rūmus, bet neužsisako jokio laikraščio, ne-' tonų — vadinasi, 5 vagonus 
perka jokių knygų ir neįsigyja jokių meno 'krovinių. O apie dramblį rei- 
kūrinių. Treti išlandžioja atostogų metu visus Lia nutylėti.
puivinuosius užsienio kabaietus, liet neia dar j Vienas analų gvdytojas sn- 
aį lankę Čiurlionies galerijos ir pažvelgę Į pknitė, kad ant galvos plaukų 
nuostabiąsias Lietuvos grožybes. LietuVa.dar yra. geitonpl. 90,000, juod- 
ueatrasta. Aukštesnės gyvenimo vertybės dar piauk> j03,000 ir šviesiaplauk. 
nebrangi narnos. Į uo 00Q

Pilkas ir nuobodus mūsų gyvenimas ir su 
žiburiu reikia ieškoti gilesnės minties. Gy- ’
vename be entuziazmo ir be didžiųjų idealų į Kvailio prisėstas — nupiauk 
meilės. .skvernus ir nueik.

Išvykus Toskai, ilgai rymojo senas 
bajoras tarp baltųjų kolumnų. Normai limo 
veide nesimatė, susidaręs kaktoj lygiašo
nis trikampis konstatavo įpykusiu esant. 
Sugrįžo į saloną’, kur rado Done besėdin
čią, žaliais apdarais gražų albumų bevar- 
tančią. Po trumpos pauzos, nervuotai vir
pančiu tonu, jis užklausė.

— Kaip tu gulėjai šiandi<>n man to
kių gedą padaryti a?

— Nieko panašaus, rodos, sens tėvdi, 
neiNidariau — maloniai atsakė Done.

— Kaip tu galėjai išdrįsti šiandie
niniam svečiui atsisakyti ir taip nacbališ- 
kai su juo pasielgti. Juk tai turtingo gra
fo, Goštautų giminės ainis. Vyro savo 
elegantiškumu, sumanumu visoj apylin
kėj nerasi. O pane mui, — ir ėmė pirš
tais skaityti, — grafo titulas, garsi na
cija, herbai tai ne menkniekiai ir ne už 
pinigus įgyjami dalykai. Done, metusi 
keletą liūdnų, bet tauriais pisiryžimais 
dvelkiančiu žvilgsniu, pasakė.

— Tuščios svajonės... — ir nedubaigė.

Bajoras nieko neatsakė, tik pykčiu 
nesitverdama.s apleido saloną.

VI.
Tūlą rugpiučio dienos rytą, kaž kas 

pabarškino į Donės kambarėlį. — Jei tu 
Stefku tai įeik — pasigirdo balsas iš vi
daus. Įėjusi kambarinė, vardu Stefanija, 
rado Done vienuos baltiniuos ties veidro
džiu besėdinčią, kasas lepinančią.

— Atsiprašau kad nelaiku pataikiau, 
bet štai panelei Danutei laiškas — ir 'pa
davė laišką. Done, greit paėmusi kiek 
sujaudintai užklausė:

— Kas padavė? Iš kur?.. Kaip?
— Eidama klojiman sutikau vežimą, 

I kuriame sėdėjo du vyriškiai, priešais dvi 
Į didelės keliondėžės; vienas i šviesaplau- 
! kis užklausė ar ne čia gyvenanti panelė 
j Danutė, bajoro Niemsevičiaus duktė. Man 
i atsakius, jis padavė šį laišką ir liepė pįr- 
j ma proafa įteikti panelei Danutei.

— Dėkui Htefka už tokį tavo rūpės 
i tingumą.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Įliški laikraščiai ir knygos.

Prof. Kampininkas

Apie katalikę dalyvavimą be
dieviu programose.

(Pradžia vakarykšč. “Drau
ge”).

"Trokšti savo giedojimu“, 
sako Šv. Bonevantūras, —

bažnytinio choro narys, kuris
bedieviams talkininkauja, vėl- Į . . 7 .. inio sėklą padeda sėti perinu- j

j ti malda ir savo grojimu ar;
w v • I' giedojimu bažnyčioje mūsų j 

sielas prie Dievo kelti? Ne! 
Jo giedojimas tik pasipikti- 

; nimų tikinčiuose kelia! Jis y- 
j ra veidmainys! Jam bažnyčia.

yra lygi estradai bedievių 
j vakare; jo giesmė neina iš gi
lumos širdies! O vienok, kaip 
sakiau, kiek mūsų bažnyti- 
niuose choruose yra tokių na
rių? O gi ir pačių chorvedžių 
ir vargonininkų-ar nėra? Ir

D B Z U O a B

BRITŲ AMBASADORIUS J. A. V.?

įbolševistine revoliucija. .Jam 
•patylomis atsakyta, kad dar
bininkai nelaimėje jokių poli
tinių teisių. Sako, laikraščiai 

kad 
vieš-

! meluoja, kada jie rašo 
'darbininkai yra Rusijos 
pačiais. Tikrais Rusijos vieš
pačiais yra komunistų parti
jos vadai, bet ne kas kitas.

( Taip tad pavergtuosius darbi
ninkus galima beribiai mul
kinti ir išnaudoti.

bininkni, imant juos abelhai, 
labai pageidauja caro laikų 
grvžimo. Sako. tada ir darb-

didžiurtin dirba neilgas valan
das, bet nemažiau kaip septy
nias paroje. Uždirba tiek

.... .. ................ doviui butų geresni, darbinin- kiek paprasti dirbtuvių dar-
Mnrlon daugelio darbininkų įkains būvis pagerėtų ir nebu- jbininkai. Šie žmonės gyvena

Įklausęs, kų žmonės laimėje'tų šiandieninės priespaudos ir

mes
me,

katalikai, juos toleruoja- vietoj Sir Esme Howard. 
juos gerbiame, juos re- _____ ■

Darbininkų uždarbiai Ru
____ __________ į sijoj nėra aukštesni už caro biurokratus

Sir Oswal Moslev, jaunas Darbo partijos narys Britų ‘laikais uždarbius. Skirtumas 
parlamente, nužiūrimas ambasadorium J. A. Valstybėms tik tas, kad šiandien darbi-

vergijos. Bet apie tai jie gar
siai neatsiliepia. Saugojos čre- 
zvičaikos agentų ir kitų val
džios šnipų.

Aukščiau apsišvietę vyrai 
ir tie visi, kurie pirmiau bu
vo veikę net komunistų par
tijoje, pareiškia: “Mes turi
me sulaukti kitos revoliucijos 
ir pašalinti šiandieninius

Maskvoje ir kituose dides
niuose miestuose nemaža gy- 
ventojų dalis nepriguli dar

“pakelti tikinčiųjų sielas prie įmiame..
Dievo, atmink, kad pats tūri į Negana .to. Tokie “liustrai“ venti
būti gdiai tikintis“. arba bažnytiniij chorų nariai, suprantama, tada -kitaip jie

Šv. Kryzostomas sako: dalyvauju bedievių programo- pasistatytų prieš išnaudotojus.
"Niekas negali i žmogaus šie- 'se,. kaip sakiau, ne tik patys 
lų Įlieti tiek užsidegimo, kiek negali bažnyčioje persiimti

biai u

ninkai dirba trumpesnes va-
! landas dienoję bet caro lai- kliawi_ T(d

kokį laikų galėtų gy- tinė Rusija sėkmingai kovo- ^ia dau.-ian valdininkėliai įr klerkai. Vie-
be pramoninio darbo,! jant i užsienių kapitalizmų ir, ‘ ' • ni jų tarnauja valdiškuose biu-

kad netolimoj ateity pasauly i Bolševikų valdžia darbinin- urnose, kiti — krautuvėse ir 
įvyksianti proletariato revo- kų nepuola, kada jie kritikuo- kitose įstaigose. Valdžia su

nuolatinėje baimėje. Bijo, kad 
nebūtų paliuosuoti iš darbo, 
kas Rusijoj yra didžiausia 
nelaimė. Kaip paprasti darbi
ninkai, taip ir jie yra verčia
mi dalyvauti visose valdiško
se demonstracijose. Tegul pa
mėgintų jų nekurie neiti į 
valdžios ruošiamas iškilmes, 
kur reikalingas kuodidžiau- 
sias žmonių skaičius, ypač 
kada reikalinga užimponuoti 
svetimšaliams.

Toks tai Rusijoj darbinin
kų gyvenimas. Gražus tas 
bolševistinis “rojus“, jei dar
bininkai pasiilgę buvusiųjų 
caro laikų.

Akstinas.

giliu tikėjimu perimtas giedo
jimas“.

Garsusis belgų muzikas Ti- 
nela sykį rašė: Gražiausias 
ant žemės Dieviškas kūrinys 
— yra bažnytinis giedoji
mas“.

O viena pasaulio garseny
bių — Mozartas yra pasakęs: 
"Lenkiu savo galvų prieš baž 
nytinj giedojimų“.

Vienoje galerijoj teko ma
tyti paveikslas, kuriame vaiz
duojama muzikas prie vargo
nų giedantis psalmų: “Garbin-

malda — giedojimu ir tikin
čiųjų sielas prie Dievo kelti, 
bet ir patį chorų demoralizuo
ja kalbindami pavienius na
rius dėtis ten, kur jų širdis 
traukia. Ir po kiek laiko, žiū
rėk katalikas jaunuolis arba 
jaunuolė', Vytis, ar Vytė, jau 
sėdi šalę laisvamanio, masono 
arba divorsistės. Tokia drau
gija, aišku, netrunka jaunuo-

Šiandie Maskvoje apie 400,- 
000 darbininkų dirba, gi apie 
200,000 neturi darbo. Komuniz 
mui ištikimi bedarbiai nedar
bo fondu šelpiami per 6 mėne
sius. Paskiau žinokis. Bet ne- 
komunistai darbininkai nieko 
negauna. Šiems pastariesiems' 
darbo netekimas reiškia mir-

liucija. Tada ir Rusijos dar-
' bininkai, sako jie, sulauksiu 
! geresniu sau laiku.

kit Viešpatį visos giminės“. j kratyti.“
Kokiu jausmu jis matėsi per
siėmęs! Sunku žodžiai atpasa
koti. Jis matėjsi taip pasken- į svietas iš mūs nesijuoktų; kad 
dęs maldoje, kad akys nieko j butų pareikalauta, jog visi 
apie save nematė, ausys nieko1 tie, kurie šiandie dviem po- 
negirdėjo! į nam tarnauja, pasirinktų sau

Taigi, pasakykite dabar, ar, kurį vienų. Tada ir tikintie- 
gali toks vargonininkas, toks sienis nebūtų papiktinimo.

D

Sumanus.ja darbo sųlygas arba dirbtu- [jais labai mažai skaitosi. Jie 
vių valdybas. Bet darbinin- jnegali net nepalankiai atsi- 
kams griežtai uždrausta vai- liepti apie tas vietas, kuriose 

j džių kritikuoti arba nepalan- dirba. Jie negali iškelti jo- 
Tuo budu daugely darbinin-į kiai apie jų atsiliepti. jkių klausimų. Turi dirbti pa

kų ir palaikoma revoliucinė i Kiek patirta, Rusijos dar- įvedamus darbus ir tylėti. Jų 
dvasia. Tuo labiau, kad dar- j . . . •

yra neapsišvietę ir

— Mama, i pieno kibirų į- 
šoko pelė!

— Tai ištrauk jų.
— Kam! Aš įmečiau katę,

kad sugautų.

bininkai 
nesusipratę, 
nežino

Be to, jie nieko
_____ , kad užsieniuose vei-

tį. Ne* pati valdžia kontroliuoĮ, . T. . • , ,/ . r Į kiama. Jie nežino, kad visam
ja visus darbus. į , , , . . ...0 ‘pasauly komunistų veikimas

Be šio administracinio dar- yra supančiuotas, kad niekur 
lį pakreipti į slidžius kelius, bininkų spaudinio, bolševikų .jokia proletariato revoliucija 
nes ir priežodis sako: “Sykį valdžia pavergtiems darbinin-j nepramatoma ir negalima, 
priėmus velniukų į savo na- kams tvarkyti turi dar kitų į Taipgi jie nežino, kad užsienių 
mus, sunku jau nuo jo atsi- atatinkamų vpų. Tai dorinis (organizuoti darbininkai srner-

spaudimas raštais ir gyvu kia Rusijos komunizmų. Ne- 
Taigi, ar ne laikas būtų žodžiu. Komunistai vadai nuo- gali to žinoti, nes į Rusija 

kam nors tvarka daryti, kad lat kalba ir rašo, kad bolševis- neįleidžiami joki nekomunis-

S

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

RUSIJOJ DARBININKAI 
PASIILGĘ CARO

LAIKŲ.

Kad Rusijoj gyventojai pa
siilgę caro laikų, apie tai laik
raščiuose rašo Paul Marion, 
franeuzų komunistų partijos 
vadas, kurs per 15 mėnesių 
bolševistinėj Rusijoj tyrinėjo 
darbininkų ir abelnų žmonių 
padėtį. Apleidęs Rusiją jis 
pareiškė, kad jis turėtų būtį
bepročiu, jei pasauliui nepa
tektų teisybės, kaip šiandien 
dalykai stovi raudonųjų val
domoj. šaly ir koks ten ypač, 
darbininkų gyvenimas.

Maskvos valdžios komisą- Į 
rai ir tvisi kiti entuziastiškai ' 
šaukia, kad Rusijoj darbinin- j 
kai mielu noru perka sovietų į 
valdžios pramoninės paskolos 
bonus if kad tie patys darbi
ninkai tūkstančiais dalyvauja 
demonst racijose bol še v i s t i įlo
mis, šventėmis.

Anot Marion, didžiuma dar
bininkų 'perku, bonus, tas tie
sa. Bet jie tai daro varu. Iš 
jų uždirbamų pinigų kas mė- 
nesis tam tikslui atitraukia
ma po 10 nuošimčių. Apie tai 
nėra reikalo jų atsiklausti.

Tokiu budu jie ilgas laikas 
dirba už žemesnius užmokes- 
nius. Darbininkai begalo ne
patenkinti, bet jų mi vienas

inedrįsta pasipriešinti tam iš- 
! naudojimui. Pasipriešinimas 
! labai skaudžiai į juos atsiliep- 
Į tų. Jie butų palaikyti neištiki
mais, netektų darbo ir duonos 
ir juos paliestų badas.

Tas pat yra su demonstra
cijomis gatvėse. Jie turi da
lyvauti demonstracijose, nes 
kitaip netektų darbo, kas Ru
sijoj šiandie būtinai reikalin
ga, jei norima gyventi.

Darbininkai Rusijoj nieko
kito
ka<I darbo netekimo. Darbo 
netekimo priemone šiandie bol 
ševikų valdžia valdo visus 
darbininkus. Jei šiandie Rusi
joje darbininkai kokiu nors

tiek daug nebijo, kaip

TUBBY

KAIP ĮSIGYTI UŽTEKTINAI 
PINIGŲ KALĖDOMS

Dėk po truputį kas savaitė į Kalėdinį 
Klubą mūsų banke. Tai sekamais metais 
nereikės rūpintis apie pinigų stoką.

TAUPYK PO TIEK 
KAS SAVAITE

.25c.

.50c.
$1.00
2.00
5.00

SEKAMOMS KALĖ
DOMS TURĖSI

$12.50 ir nuoš. 
25.00 ” ”
50.00 ” ”

100.00 “ ”
250.00 ” ”

Central Bank
Prisidek prie musų Klubo Šiandie!

MANUFACTURING 
DISTRICT

TRUSTINE KOMPANIJA
1110 West 35th Street

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

BUDRIKO
Balio Kratini

Galite pirkti, o busite pilnai užganėdinti. 
Tūkstančiai žmonių yra užsiganėdinę, kat
rie pirko BUDRIKO Krautuvėje, didžiau
sioj Radio Krautuvėj Chicagoje. Parduoda 
visus gerųjų lšdirbysčių Radios: Atwater 
Kent, RCA Radiolas, Victor, Columbia, 
Brunswick, Bosch, Spartan, Zenith, Kols- 
ter, Howard, Majestic, Gulbransen, Cros
ley. Jūsų doleris yra daug vertesnis pas mus 
ir jūsų kreditas yra geras pas mus. Lengvus 
išmokėjimai be nuošimčio.

Jos. F. Budrik. Inc.
3417-21 S. Halsted St.

Telefonas BOULEVARD 4705

Lietuvių programai ant Radio per W L S ir 
W H F C yra apmokama JOS. F. BUDRIK 

Corporacijos.

Lion Hearted Chester,
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MUSy SVEIKATA,
Rašo Dr. V. «. flaryauck&s

VAIKŲ LIGOS.

Tarp vai
kų randasi 
daugybė li
gų. Iš svar
biausių ligų 
yra tos, ku
rios trumpi 
na vaikų gy-1 
veninuj ir tė-
vams didžiau 2435 West 69 

Chicago, III.
sį rūpestį Tel. Hemlock 8151

Dr. V. 8. 
NARYAUCKAS

St.

suteikiu. Jos yra:
1. Šaltis.
2. Difterija.
3. Škarlatina.
4. Tymai.
5. Koklišas.
Kad nuo šįtų ligų galima 

vaikus apsaugoti, yra gerai

.... ..J*

vaikai, kurie taip serga, ga
li būti išgelbėti nuo mirties, 
jei laiku ir užtektiną! anti- 
loxin jam duota.

Skarlatina.
Kiekvienas didelis karštis, 

gerklės skausmas raudoni 
spogai apie kaktų, paskui 
kaklų ir visų kūnų Į 12-24 vai. 
vra jos ženklai.

Tymai ir koklišas.
Diduma vaikų, nesuėjus 3 

metų, kurie šias ligas gauna 
nuo jų. ir miršta.

Nesmagus vaikas, sekreci
jos iš nosies bėga, biski kos
ti arba čiaudi, raudonos akys 
ir spuogai pasirodo apie kak
tų, kaklų, kurie yra tymų žen
klai.

Koklišas.
Prasideda, kaip paprastas

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

Valstybės ūkis.
Krašto ūkiški ištekliai spre

Paskutiniojo dešimtmečio 
valstybės pajamos ir išlaidos

ndžiami dar ir iš to, kokių vai- taip atrodė, 
stybę ir jos aparatų kraštas 1924 m. pajamų buvo 236 
pajėgia išlaikyti. Mūsų vals- mif. lt. išlaidų 232 mil. lt. 
tybės aparatas per išėjusį de- 1925 m. pajamų buvo 245 
šimtmetį buvo tokis: ,'mil. lt. išlaidų 255 mil. lt.

1923 m. 1929 m. j 1926 m. pajamų buvo 231 
Susisiekimo minis-

žinoma, bet vis tik vaikai 
serga ir bereikalingai miršta. į#Sltis> W vaikas turi didės-1 

Apsaugoti vaikus nuo šitųkarštį.;Ši liga, kaip ir ki-. 
“ ligų galima sekančiai: ‘tos’ užkrečiama. Sergančiamligų s

1. Neleisk rteį vieno žmo-', 
gaus kuris turi šaltį, gerklės 
skausmų, karštį arba šiaip 
sergančio prie savo vaiko

sekrecijas iš nusės bėga.
1. Negalvok, kas tam vaikui

yra, ypatingai, jei gerklė skau 
da, vemia ir turi karštį. Ge-

2. Jei kas namuose serga, r'au šaūk gydytojų, 
atsargiai žiūrėk, kad ligonis ž- Jei vaikai nėra įčiepyti 
prie vaiko arti neprieitų. nuo rauplių ir neapsaugoti

3. Neleisk niekam tavo vai
kų bučiuoti.

4. Išmokyk vaikų:

nuo difetrjjos, tuojau įčiepyk. 
3. Jei vaikas turi karštį ir

išbertas raudonais

terija 6,869 žm. 7,734 žm. 
Švietimo minis

terija 2,864 žm. 5,815 žm. 
Žemės ūkio minis

terija 4,175 žm. 4,409 žm. 
Vidaus reikalų minis

terija 2,293 žm. 4,303 žm. 
Teisingumo minis

terija 2,863 žm. 1,453 žm. 
Finansų minis

terija 1,450 žm. 1,040 žm. 
Krašto apsaug. (civ. tar.)

minist. 977 im.
VJalst. Kontr. minis

terija 136 žm. 166 žm. 
Užsienių reik. minis

terija 239 žm. 133 žm. 
Prez Klaip. kr. gu-

bem.
Ministerių kabinete 
Valstybės Tary

boj 81 žm. - 50 žm.
Žydų reikalų ministe

rija 29 žm.
Gudų minis

terija 16 žm.
Įš viso valstybės tarnauto-

vyriausybei laikyti — viso a-j M 
pie 3—4 mil. litų. 1

(PASTABA. 1918—23 m. y 
tarpo biudžetų čia nepaduoda 'S 
me, nes sunku tiksliai paro y 
(lyti auksinų sumas litais.) y »

Bus daugiau)

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI
ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE"

1

□«=

mil. lt. išlaidų 229 mil. lt.
1927 m. pajamų buvo 262 

mil. lt. išlaidų 231 mil. lt. ]
1928 m. pajamų buvo 281 

mil. lt. išlaidų 280 mil. lt.
Tas sumas valstybė suren

ka netiesioginių ir tiesioginių 
mokesčių, rinkliavų ir kitų pa
jamų keliu. Iš netiesioginių 
mokesčių vieni muitai per pa
skutiniuosius trejus metus 
(1926 — 1028) davė kasmet a- 
pie 50 milijonų litų. Iš akcizų 
ir monopolių valstybė suren- 

I ka apie 45 mil. litų. Iš vals
tybės turtų — miškų, vande
nų išnaudojimo valstybė gau
na :apie 30 mil. litų. Iš valsty
bės įmonių ir 'rinkliavų turi 
apie 10 mil., o kita — iš ki
tokių mokesčių.

Išlaidų valstybė daugiausia 
turi susisiekimui — per pa
skutiniuosius 3-,jus 1926, 27,

[28 m. po 58 mil. litų, toliau
L v, „ _a!H. Phillips Chemical Co. S. V. re-i krašto apsaugai tarp 40 OL tglstruotas vaizbos ženklas ir jos 
!mil. lt. švietimui — 30—34 i Pinntakuno, Chas. H. Phillips nuo

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

-V'

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie ji žinoti.

šis nekenksmingas 
veik bo skonio vais
tas geriausia pašalina

valkuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kjla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, vaikų 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma
gnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens privengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information". Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis J The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jį ligoniams skirdavo per 50 
metų.

"Milk ef Magnesia" buvo Chas.

Rekordai Columbia
Jos. F. Budrik muzikos krautuvė užlaiko visus vė

liausius lietuviškus rekordus

r_____
Į Viva-tonal $ Columbia ^1 likę life itodf\

VANAGAITIS

M -**

BABRAVIČIUS

• I
' 1875. MAHANOJAl S LIETUVIŠKA MAINTER1U ORKESTRĄ

Slnging by A. šaukeviėius ir Marė Urbas, Fr. Yotko, Leader 
10" 75c.

16137F Ža.ia Girelė
Lik su Dievu I’anitella

A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS, Duetas
1G13SF Kaėiuskas (A. Vanagaitis)

Šalta žiemužė (A. Vanagaitis)
K. MENKELIl NII TĖ ir F. STANKŪNAS 

Su Orkcstros akom pan.
1613’JF Oi, Skauda, Skauda 

Aš žirgelį Balnosiu
KELETAS PAŽVMl’TINV REKORDU PAIMTI/ IŠ 

MUS! PILNO KATALOGO
E. STANKŪNAS, Barilouas
Su Orkestros akompun.

10" 75c.
16136F Piršlybos Amerikoj

Neišpildomus Prašymas 
MA1IANOJALS LIETUVIŠKA MALNIERIV 

Slnging l.y A. Šaukeviėius ir Marijona Urbas,
12" $1.25

61003F Lietuviška Veseilia, Dalis Pirma 
Lietuviška Veseilia, Dalis Antra

C1001F Lietuviška Veseilia, Trečia Dalis 
Lietuviška Veseilia, Ketvirta Dalis

Slnging by A. šAl KEVIČIUS
10” 75c.

16120F Daliau Lyseles, Valcas 
Jonelio — Polka

MAHANOJAl S LIETUVIŠKA -MAINERU. ORKESTRĄ
F r. Yotko, Leader

1C135F šokiką Polka
Naujų Metų Polka

16112F Magdės Polka
Medžiotojo Val< as 
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

30 mil.,spuogais Jų 1923 buvo ls>126 ^[nul., žemės ūkiui 
’ i

' vidaus reikalams
a) kad prieš valgį švariai ^ežiur^ kaiP “Hfc P^Hi926 m. 21,001 žm., o 1929 „Jangams tvarkyti — 30 mil.,

nuplautų rankas.
b) Saugotis kostančių 

čiaudančių žmonių.
c) Kad

švilpukų paišelių 
tingai, kurie kito burnoj bu* 
vę savo bumon nedėtų.

5. Prie valgio atskirus in
dus jam duoti.

23 mik..dyk ų lovų ir ramiai laikyk 26>080 žm
ir .‘ki ūdytojus ateis. I Ant tarnamtojų pečių >isinSumui “ niiL Ut*

'guli viso krašto tvarkymas ir ^si?nio reikalams - 4-5 mil
žaislų, armonikų, IMT 1 I A pnp|CMpQ reikalai: šito aparato darbas,ir kiti valstybės Konllolei 11 
ašelių ir t. t./ypa- ™ iyra yalstvbės darbas. Iš pa-1 • ■ ■ ■ ■ ■ —■...... ........ . - - --įKAPO. i ------------------- 1

Miega skaistveide!.. 
Dieve, kaip geidė 

6. Patartina taipgi naudoti Da pagyvent!
atskirus rankšluosčius ir nosi
nes.

Jei vaikas gauna šaltį:
1. Nuinaudyk šiltoj vanoj 

ir j lovų paguldyk.
2. Duok pakankamai van

dens, lemonado arba ‘/oran 
ge” sunkos.

3. Viduriams paliuosuoti 
vaistų neduok. Geriaus juos 
išplauk su vandeniu

4. Jei galima vien sau ats
kirų kambarį tegu turi.

5. Kad gautų užtektinai ty
ro oro.

6. Jei šaltis didelis, tai šau
kit daktarų.

Difterija.
Nuo šios ligos vaikas ap 

saugojamas, toxin antitoxin
jam yra suteikiama.

Difterijos ženklai: neramu
mas, gerklės skausmas, iš no
sies sekrecijos bėga ir turi 
karščio. T

Jei paaiški, kad vaikas gal 
būt serga difterija tuoj šau
kit daktarų, nes beveik visi

Amžinąs miegas 
Nuskynė jėgas, 
Nedavė sent. 

Daug ji tikėjos... 
Žuvo idėjos,
Aukso sapnai.

Galas kelionės, 
Liko svajonės. 
Miega jinai... 

Žemiška rožė! <
Kur tavo grožė? 
Lūpų šypsniai?...

Sielų jautriausių, 
Veidų skaisčiausį 
■Slegia kapai.

Kelkis lelija!
Kam-gi kirmija 
Kūnas gražus?!

Meile kvepėjęs. 
Daug kų galėjęs 
Niaugi pražus?! 

Taip, jos krūtinė 
Lygiai ledinė,
Tyli karste.

Kų tik turėjo, 
Viskų padėjo 
Smėlio kape.

r

(tiektųjų davinių matome, kad 
mūsų valstybės aparatas, nors 

Į ir vra mažesnis už panašaus 
• masto kitų valstybių, pav. už 
i Latvijos, kuri turi 42,000 val- 
i dininkų be savivaldybių tar- 

v nautojų, bet vis dėlto yra ga- 
Ina impozantiškas, ir augant 
krašto reikalams jis nuolat 

; auga.
! Kų valstybė veikė ir k&ip 
iji šeimininkavo per išėjusius 
! 10 meti? parodo valstybės biu-• 
1 džetas ir apskritai jos ranko- i 

i se buvusios lėšos finansai. Va
lstybė per tų 10-metį savo fi-j 
jnansus tvarkė labai atsargiai! 
; ir taupiai. Tik vienais antrais ■ 
metais buvo valstybės daugiau 

j išleista, negu paimta,.o šiaip 
kitais metais valstybė vis* tu
rėjo pertek! io.

_________

’ LIUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

• Kūdikio mažytis kūnelis priešina
si ricinai ir stipriems vaistams: bet 
štai vaistas, kurs tikrai jam taiky
tas. Ir jis veikia greitai lr taip švel
niai, kad vaikas nei nejunta. Flct- 
cherk> Castoria ramina piktus ne- 
ri.tnastinguR kūdikius ir vaikus Ir už
migdo juos ir karščiuojunčius, su už 
Metėjusiais viduriais vuikus atitaiso.

, Taip dedasi milijonuose namuose 
kasdien. Castoria yra grynai augme- 

! nlnė’,' nekenksminga lr užgLrta dak-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
lytna kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata. po pilno lšegaaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Ragg'- 
X-Kay Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakterlologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų, lūkėtų? odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatla- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užslsanėjuęlą, įsikerojusią, 
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėlę pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS • 

Inėjimas Rūmas 101Š 
«» W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Oatvėa 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S lkl 7 

! Nedėliomis nuo lt ryto lkl 1 
i po pietų,i — -____________________

Marąuette Parko mokinvg ^atu. vengk imitacijų, chas. h. fic- IViarųueilC rarKO mOKinyS. tcheri0 para*aa garantuoja tikrumą.

the Family-
'tx<zjr co ’

r*/

6?/ ' ’

VBT M* SteK 4 (h&'rvss—

TO TtM 

MiMOty vę*-!

675

Naikina Muses, Uodus ir*'
Kitokius Namų 

Vabalus.

— yra 
gera kaina 
už gėrę dantų 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Laree Tube

25*

12'

10'

ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader

$1.25
G1002F

i ac. 
160411'

Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis

JONAS BUTĖNAS, Baritonas

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
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16006F Trys Sesutės 

"Valia Valužė"
KALVU V. JUŠKA, Baritonas

Su Orkestrus ukoinpuu.
16134F Kai Aš Bu.vaii Jaunas

Kad Širdį Tau Skausmas (J. Naujalis)
BROOKI.VNO LIETI ATI ORKESTRĄ

16133F Židell-Judeli, Polka Slnging by F. STANKŪNAS 
Kariška Polka

16131F Gerk. Gerk Girtuoklėli Polka 
Senos Mergos Polka 
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 

Su Orkcstros ukumpan.
16132F Atvažiavo Meška (A. Vanagaitis ir M.

O Jus Kriuučial (A. Vanagaitis)
16088F Lietuvoj Ma<los ,

l’as Draugą Julių 
Vanagienė Polka I 
Lietuviškus Džiazas 
Mergutę Prigavo 
Eina Pati į Karčlamą 
Karvutė 
Doleris
Sharkey Daina 

M miš'.’lunkas 
Keikia Tept, Bulis I 
Kelkiu Tept, Dalis II 

Mirgarlla (A. Vanagaitis)
11c Nosies (A. Vanagaitis )
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18I13F Puiki Porele Polka
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16110F Kalvarijos Polka

Raudona Kepurallė Mazurka 
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Penktadienis, Lupki1. 8, 1929 DRAUGAS——
ATEITININKAI

(Užbaiga). mus ir ligas sumažintų; jei
Toliau ateitininkai nori iš- jis yra advokatas, tai turi gi- 

siauklėti tikrais lietuviais pu- liti bylų ne to žmogaus, kuris 
trintais — tėvynės mylėtojais, j daugiau moka, bet to, kuris
Jie stengiasi įkvėpti Į savo teisybę turi, ir t.t. 
širdis tokių tėvynės meilę, ku- į Vadinas, ateitininkai visie- 
ri visada skatintų nenuilsta-jms savo nariams visur ir vi
niai dirbti savo tautai, kelia-isada stato teisingumu ir sąži- 

nt jos medžiaginę ir dvasinę ningumu pareigą, paremtą die- 

didybę, o reikalui esant dėl! visko jo Kristaus muksiu ista- 

jos laisvės ir gerovės net gy- d ginais.

vingus savu profesijos darbi

ninkus, veiklius visuumeiurs 

narius, kurie sėkmingiausiai 

galėtą dirbti Dievu garbei ir 

mūsą brangius tėvynės gero

vei.

8. Ateitininkų reikalai ir

sielos ir kūno sveikatų. Var- iriuosius metus buvo 
gas ir skurdas taip palaužia žalojamos visos ateitininkų pa-

politinių teroristų rankos, 
kaip tai buvo su ministeriais

Toliau laikraštis pastebi, 
kad tas reiškinys nėra atsitik
tinas. Tai esanti politinių patokių nelaimingųjų jėgas, kad jėgos, kad pastatydintų Kau- Ratlienau ir Erzbergeriu, tai

jie nebegali ir mokslų tinka-į ne didelius namus, kur gulė-Į miršta jauname amžiuje po proėių sužvėrėjimo pokarinėje 
mai eiti. Kiti yra priversti j tų pigiai apsigyventi neturti-•sunkaus ir atsakomingo dar- 
visai iš universiteto pasitrau »ilgieji studentai. Lietuvoje ir bo našta. Taip, buvęs Vokie- 

Amerikoje buvo surinkta tam tijos prezidentas Ebertas įui- 
reikalui aukų. Gerajai visuo- rė 54 metų amžiaus, liatlie- 
mejiei remiant ir patiems a-nau — 54, Erzbergeris — 48, 
teitininkams atsidėjus dirba- Stresemannas — 52 metų. Tuo 

broliais ir jiems sunkių va-' nt, tapo pastatydinti dideli pe-! tarpu kitu kraštų politikai 
landų pagelbėti. Tam tikslui, akiu aukštų mariniai namai, j gyvena žvaliai ilgiau. Buvęs 
jau Didžiojo karo metu yra Tačiau jiems pabaigti dar da- pasaulinio karo metu Prancū-

kti. Šitoks mokslus einančio 
1 jaunimo būvis privertė atei-

vybę padėti. Žadindami tik
rųjų tėvynės meilę, ateitinin-

Pagaliau ateitininkas gyve
na, mokosi ir dirba ne tiek

kai tačiau šalina visa tai, kas sau, kiek tautai ir visai žmo- 
kenktų geram sugyvenimui su Sirijai. Dėl to stengiasi būti mi
kitomis tautomis ir draugiš- suomeniškas žmogus. Įgytų 
kam bendradarbiavimui su vi- mokslo šviesų jis turi skleisti 
sais žmonėmis. Ir čia ateiti-j tarp kitų žmonių, savo kilnių 
įlinkai stengiasi laikyti įsaky-[idealų sėklų sėti visoj visuo- 
mų “mylėk artimą, kaip pats 'menėj. Ateitininkas kada tik 
save.” Tuo būdu ateitininkai įgali stengiasi pratintis dirbti 
stengiasi tapti tikrais patrio- ir kitose katalikiškose organi-
tais, karštai mylinčiais savo 
tėvynę, bet taip pat sugyve
namais žmonėmis, kurie ger
bia kitų tautų ir žmonių tei-

zacijose ir joms savo gabu
mais ir jau įgytomis mokslo 
žiniomis padėti.

Iš viso, kas aukščiau pasa-

rūpesčial.
Didelė ir galinga yra atei- į liniukų organizacijų labai šil

tininkų organizacija, tačiau ir t ^rūpinti savo vargstančiais 
ji turi savo vargų ir rūpes
čių. Lietuvos kraštas dar nė
ra turtingas, žmonės tik vidu
tiniškai gali išgyventi. Tie įsteigtas Ateitininką Susišel-^ug pinigų reikia. Ateitininkų

Vokietijoje pasekmė. Niekur 
kitur valstybės vyrai nesu 
taip puolami politinių priešų, 
kaip Vokietijoje.

šiol turkai savo raš
tus rašydavo vartodami kiek 
papildytų arabų abėcėlę, ku
rių sudarė 33 raidės. Tai ga-

mirysteriu pirmininku j na savotiški rašmens, kurie

Ugi

žmonės, kurie leidžia savo vai 
kus į mokyklas, taip pat nėra 
turtuoliai. Dažniausiai pasi
taiko, kad dėl to turi sau duo
nos kųsjri nutraukti. Vidurinė- 
[se mokyklose ir gimnazijose
tėvai savo vaikus dar šiaip giau, kaip prieš karų. Naujų 
taip išlaiko, bet universitete j namų nėra tiek daug, kad vi- 
retas kuris begali. Todėl su-; sus gyventojus laisvai galėtų

ses, įsitikinimus ir teisingus jkyta, štai kas galima pasaky- 
reikalavimus. ti apie ateitijiinkų organiza-

Ateitininkai, kaip mokslus [cijų. Ateitininką organizacija 

eilių žmonės, ruošiasi tapti t i-1yra mokslus einančio lietuviu 

Jarais inteligentais, vispusiškai ka/alikiško j o jaunimo sąjun- 

išlavintais žmonėmis ir gerais ga. Ateitininką ubalsiu yra 

darbininkais. Todėl jie ir gi- “Fridą atnaujinti Kristuje.’' 

mnazijose ir universitetuose Ateitininkai privatiškame ir 

stengiasi gerai mokytis, kad \ visuomeniškame gyvenime va

dovaujasi neklaidingu Kris

taus mokslu, kurį skelbia Ka

taliką Bažnyčia. Ateitininkai 

nori suburti visus mokslą ei

nančius lietuvius katalikus 

jaunuolius (es), išauklėti juos 

susipratusius, sąmoningus ka

talikus dorus žmotues, tikrus 

patriotus, vispusiškai išluvin-

išlavintų savo protų, sųžinin- 
gai atliktų visas pareigas, su
stiprintų valių ir išlavintų sa
vo būdų ir širdį. Pagaliau a- 
teitininkai nori būti gerais, 
šųžiningais savo profesijos 
darbininkais. Jei ateitininkas 
yra gydytojas, jišSturi žmones 
gydyti ne dėl to, kad perino
gautų, bet kad žmonių skaus- 'tus inteligentus, gerus ir sąži-

Kiekvienam Kam ui
Įteikia Šitos

Nepermerkiamos Elektros

SUOKOS PADUŠKAITĖS
fhtklarą llekomendnnjanra dėl Geresniu 

Drėgnus Šilinius P> idėjinio

Minkšta ir liuikhtt piiduškultė pri
taikoma prie bllo kurios kūno du- 
licM. Suvyniok į drėgną ab- Jp ĮjO 
rusą ir vartok.......................

Ar tai tdrgtum, slogas turėtum ir 
nesmagumą jaustum, tat elektros 
šildoma poduškuite yra Jusi) gerintl- 
•• bis draUgas. Tadelis parl,linkt uitis 

Kimplcs. Sunbeain. t’nlversal lr Ke
denti podeSkait'ių už prieinamus kai
mas — visos trejopą teniperaturij 
visos garantuotos, rasitlkėtina Ke- 
dclco podiiškaltė tik ............ <g<Į

l’.rle visą pirkimų ant išmokėjimo 
nugabenimą

3-karščio sričiai 
Šilima

kontroliuojama

Kepeniu ridamas 
uždangalas

darant uotas 
pasitiki tinus

purokuojiunu už

įsa <oano\vvi,ii.TH fi.imovLlectbic SIIOPS
72 W. Adams st.—Visi Tel. Umidolpli 1200, I.ocnl s:t2

l.'iOS Broadvvay 
2(!IK .MllwHiil.ec avė. 
:»»35 AV. .Aihltson Mt.

4H34 S. Asliland Av. 
:ikoo So. State si.

S.-.2 AVe-t M St. 
2050 E. »2nd Si.
1IIIO S. M Ietį įgali

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

pimo Fondus. Susišelpimo Fondas, norėda-
zijos
Klemanso dabar yra 88 me-j nelengva europiečiams išmok

sidarė jau tokia padėtis, kad 
studentai į universitetų atva
žiuoja tik su keliomis dešim
timis litų. Universitete inoky-

Didžiausios sunkenybės Kau 1 mas tuos rūmus kuo greičiau- tų, buvęs prezidentas ir mi-|ti. Be to, ir turkams, turin
tiems atskirų rašmenijų', daug 
sunkiau buvo prieinama eu
ropiečių kultūrų. Turkų va
das ir prezidentas Kėniai Pa
ša, kuris visa Turkijoj sueu- 
ropino, net šveicarų įstatymų 
kodeksų įvedė, ryžosi ir ben
drų, lotyniškų abėcėlę įvesti.

ne yra su butais. Kaunas da- šiai baigti, šia proga ir krei- [nisteris pirmininkas Puanka-
bar yra laikinoji Lietuvos so- piasi i visų katalikiškųjų vi- re eina 70 metus, Prancūzijos
stinė, todėl jame žmonių da- suomenę, nuoširdžiai kviesda- ! užsienių reikalų ministeris
bar gyvena kelis kartus dau- mas jų pagelbėti šiame sun- i Brianas — 67 metų, buvęs an-

kiame ir kilniame darbe. gjų užsienių reikalų ministeris 
Dabar Amerikos lietuvių karo metu Lloyd George da- 

kolionijas lanko gerb. kun. P.
Karalius, kuris plačiai nušvie
čia Ateitininkų tikslus ir jų 
reikalus. Be abejo, lietuvių 
katalikų visuomenė jo sunkų 
darbų netik moraliai, bet ir 
materialiai parems.

patalpinti. Butai todėl yra la
bai brangūs. lž vienų nedide
lį kambarėlį .reikia mokėti a 
pie šimtų litų per mėnesį. Tuo

tis reikia ketveris metus, mai-S būdu studentui, patekusiam į 
stas ir butas mieste brangus. j Kaunu, didžiausias rūpestis y- 
todėl tenka labai sunkiai va- j ra gauti šiokį tokį kambarį; o 
rgti, kas trokšta mokslo ir no-1 jį gavus—didžiausias vargas 
ri baigti -universitetų. Studen- • mokėti 80 ar 100 litų per mė
tai paprastai stengiasi gauti nesį. Tokie dalykai neturtin-
kokį menkų uždarbį ir iš to 
gyventi. Dauge liui tenka gy
venti pusbadžiam įlindusiam 
į kokį rūsį ar šiaip nepaken
čiamų kambarį, kur jaunas 
žmogus dažnai praranda ir

Trumpas vokiečių politikų, 
amžius.

V ienas vokiečių laikraštis, 
minėdamas ministerio Strese-

bar yra 
t. t.

giems studentams yra sun
kiausia kliūtis eiti aukštąjį 
mokslų. Todėl Ateitininkų Su-imauuo mirtį, pabrėžia , tų ap-j
sišelpimo Fondas ryžosi var
gstantiems studentams pagel
bėti. Tam tikslui per paskuti-

linkybę, kad visi pokarinės 
Vokietijos politikai trumpai

Jeigu jie nežūva nuo

X*OWER DETE
trith fhe NEVV-4-5 Tubes

Naudoki* musų Outing 
Jfc Hcri'catloti Biuru. 12 
W. Adams St. Itundolpli 
K2II0. Nemokamos i n for- 
mneijos apie mitingus, 
trlpus, pasll I n k sm I n lino
foninis Ir švietimo ke
lini linais po visą ciitfa- 
41, Ir apylinkės.

Geriau Va
žiuok Elektri
niais Gelžkeliais

Del laiko, lėšų ir informacijų aut visų. trijų gelžkelių tel. Randolnh 8200
CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SH0RE
& MILWAUKEE RAILR0AD & SOUTH BEND RAILR0AD

CHICAGO AURORA & ELGIN RAILROAD 
(The Sunset Lines)

Važiuok 70 mailių valadoj
Į RYTUS

’SoaĮyR N0BTHnSeHOR^
ŠIAURĘ VAKARUS

CHICAGO
AURORA ANČ £1 GIN1. 
' , RAILROAD.

66 metu • amžiaus ir

KAINOS
Naujas MAJESTIC Model 91 

Kaina $116.00 be tubu

Nauji pagerinimai padaro tų, kad Majestic yra ga
lingiausias ir parankiausias radio. ^Visiškai jokio ūž
imo, Majestic yra buitiless. Gražus pažiūrėti, malonus 
paklausyti.

offers Exclusively ibis Į

WONDERFUL ImPROTEMENI
J.IL..I—a.C

Tniform 
Amplifieation ( 
Aiitomątically 
at Atv v pornt o«

$116.00
LESUVUS IŠMOKĖJIMAI

Jos. F. Budrik Ine,
IX

- I 3417-21 S. Halsted Street

>1
Tel. Boulevard 4705
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CHICAGOJE
RAPOLO JUŠKOS 

KONCERTAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

aOCKFORD, ILL.
* Hl

į Tūkstančiai |r Milijonai Žmonių Į

i DABAR KAS SEREDOS VAKARA GERBI PER RADIO PUIKIAUSIU 5 
LIETUVIU PROGRAMŲ :
KURIE RUOŠIAMA PER S

Peoples Furniture Co. i
KRAUTUVES j

Bendradarbiaujant Su Dienraščiu “Draugu” Į
stos Ju Klausote?!

krainentui laikyti išpuošimi} 
puikiai atliko seserys moky
tojos.

Žodžiu eina viskas gerai. 
Išlaidu parapijai beveik nesi-

Rengiasi.
“Padėkonės Diena” artėja.

delphijos ir kiti Amerikos ^ai(l° diaugijos vyrai ii ljaro> o Yįsį mažesnieji reika- 
laikraščiai, ypač šįmet, daug *^tu*iws a'LNių sodalieijos jaį j<aįp bematant atliekami, 
rašo ir atiduoda komplimen- ineirUnos, pasiėmę pagalbon sa Parapijonams lieka tiek uo
tų R. Juškai, kaipo operos
dainininkui ir aktoriui.

Sekmadieny, šio mėnesio 17
d. Rapolas atvyksta Chicagon 
ir duoda koncertų Lietuvių 
Auditorijoj. Jis yra mūsų 
žmogus; jis kelia lietuvių var
dų. šioje šalyje. Jis ginies šalę 
Bostono, Mass. Dabar jo moti
na gyvena prie Chicagos, Ci
cero, III. Jam leidžiant praei
tų vasarų atostogas Chicago
je, daugelis turėjo progos su 
artistu Rapolu susitikti ir pa-j 
žinti jo lietuviškų draugišku
mų ir jo malonų būdų. Beabė- 
jo, artisto Juškos pažįstami, 
prieteliai ir visi Chicagos lie
tuviai parems jį atsilankyda
mi į jo koncertu lapkr. 17 d.
/ Koncerto tikietų galima gau

polas Juška yra Pliiladel- į 
phijc-a operos artistas. Pliila-i

vo mamas, sparčiai i engia j— melstis už tuos geros va- 
parapijos vakarienę. pįos žmoneg

• Visur pasirodo Jabai daugį Atmaina.
Rockforde yra daug geros 

valios ir nesugedusių lietuvių, 
kurie dar vis atokai stovi nuo 
gyvenimo, kokio Kristus iš'

sisako pirkti. Išrodo, kad sve- žmonių reikalauja. .Jie dar ne- 
čių vakarienė- bus daug. s i lanko bažnyčion Mišių klau- 

Jau vėl vieno daikto seno-: syti, nesinaudoja sakramen- 
je bažnyčioje žmonės pasigė- tais, bet šiaip su katalikais 
do. Jau pranyko didysis alto- stovi arti ir daug gelbsti sta
lius.

Vienų gražų vakarų būrys 
vyrų sučiupo ir iškraustė tų 
altorių į naująją

gerų norų, taigi reikia laukti 
ir gerų vaisių..

Vakarienės tikietai pardavi
nėjami sparčiai, lietai kas at-

i.

BRIDGEPORTE: pas A. 
Kaulakį, 3251 S. Halsted St.,
A. Nausėdienę ir F. Nausė
daitę, 917 AV. 33 St., Bytau
tienę.

TOWN OF LAKE: pas A. 
Pieržinskienę, 4559 So. Pauli
na St., J. Čepulienę, 4439 So. 
Ilonore St., H. Mališauskie
nę, 5541 So. Paulina St., O. 
Katauskaitę, 4423 So. Ilonore 
St.

BRIGHTON PARK: pas 
K. Lindžiutę, 2511 AV.. 45.RI.
B. Stulgaitę, 2837 AV. 38 K

CICERO, ILL: pas O. Ski-
riutę, 1622 S. 5Oth Avė., A. 
Mondeiką, ljS16 So. 49 Ct.

18-TOS^ prie p-lę J. Baltu
šį-.1931 Canalport Avė., Pan- 

. ką, 2029 Canalport A ve.,
cntinų 653 AV. 18th St. 

jST SIDE: pas J. Bra-
ailį, 2302 So. Leavitt St. 

MaRQUTTTE PARK: A.
Banaitį, V. Dambrauską, 6424 
S. Campbell Avė.

Beverlv Hills: p. B. Laurai
ti, 10631 S. May St.

AVEST PULLMAN IR RO
SELAND: p-lę Lutz, 12243 
Harvard Avė.

Alkus.

į tyti bažnyčių ir mažinti sko
las. Nemažas jų skaičius jau 
ima laužyti ledus ir žengti 

bažnyčią, j Painyn naudotis Jėzaus palik- 
Ten jis bus šiek tiek pertai-,tais sakramentais ir kitomis 
sytas, atmainytas ir tarnaus į malonėmis.
toliau dar nekur j laikų iki J Pamaldos,
bus fondas įsitaisyti naujų. 1 Pamaldos už sielas skalsty- 

Pertaisymo* darbą atliks kloję buvo kas vakaras per 
Vincas Karvelis, gabus ir su-|a^uon^as <Renas- 'I°s baigiasi 
manus dailidė. Jis jau pataisė Penktadienyje, lapkr. 8 d. va- 
seserų koplytėlei altorių. Jis kare.
pridėjo savo darbo ir pritaisy-J I pamaldas žmonių lankėsi 
ti dabartinį altorėlį senoje gana daug. Bet, kalbama, kad , 
bažnyčioje. Gi namelio Šv. Sa- galėjo daugiau susirinkti.

m

WEST SIDE NAUJIENOS.

X Aušros ATartų bažnyčio
je uždusinės dienos aktova 
ryt baigsis iškilminga suma 
ir procesija, o misijų užbai
ga bus ateinančiame sekma
dienyje per suma

X Uždusimų pamaldų daly
viai skaistyklos sieloms gali 
pelnyti dvejopus atlaidus: 
dalinius 7 metų ir 7 kvadra- 
genų už kiekvienų atsilanky
mų bažnyčioje ir visuotinus 
aktovos dienoje už skaistyk
los sielas aukojant sv. Komu
nijų ir pasimeldžiant bažny
čios intencija.

X Misijų užbaigos dienoje 
teikamas yra šv. Tėvo palai
minimas su visuotinais atlai
dais visiems, kurie yra išklau
sę bent penkių misijų pamok
slų paprastomis atlaidų sąly
gomis.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

MK
A-

Ii j

Išvengiamas
Skausmas!

Žmogus kuris nevažiuotų pusę my
lios su sugedusiu automobiliu, tan
kiai dirba protu visą dieną, plėšiant 
jam gaivą.

• Tokį bausmė nėra sveika nie
kieno nervams! Ji neišmintinga ir 
bereikalinga. Tabletas ar du Bayer 
Aspirin atleis galvos skatismą kiek 
vieną sykj. Dėlto atminkit šį pri
imtą antidotą nuo skausmo, ir* iš- 
vengk daug bereikalingo kentėji
mo. Skaityk patikrintus nurody
mus ir rasi daug naudingų tiks
lų šiems tabletams. Nuo galvos 
skausmo; sustabdyti šaltį. Paleng
vinti skaudančią gerklę ir suma
žinti infekciją. Palengvinimui nuo 
neuralgijos, neuritis ir reumatizmo 
Skausmų.

Žmonės abejodavo ar Beyer 
Aspirin tabletai nėra kenksmingi. 
Daktarai atsakė į tą klausimą daug 
metų atgal. Jie Nekenksmingi. Kai

kas dar abejoja ar jie tikrai 
atleidžia skausmą. Tas išrišta! 
Nes milionai vyrų ir moterų per
sitikrino, kad atleidžia. Prašalin
ti priežastį bile. skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.BAYER ASPIHIY

Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetieacidester Salleylicacld

&iimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiimmiiiiimiiiimiimmmimiiiimii|

I ASMENIŠKAI VADOVAUJAMOS 3 EKSKURSIJOS I 
Į į EUROPĄ KALĖDOMS |
| Laivu Berlin Gruodžio 7 d.— Laivu Stuttgart Gruodžio = 

11 d. ir Laivu Bremen Gruodžio 15 d.
Praleisk Kalėdas savo gimtiniame kaimelyj ir pri- = 

sidėk prie vienos iš mus didžiųjų ekskursijų ant bile E 
kurio iš minėtų puikių laivų. Trumpiausias kelias yra = 
per Bremeną.

Keliauk patogiai visu keliu po vadovybe patyrusių E 
palydovų.

Užsisakyk vietas tuojau pas savo vietinį agentą = 
arba kreipkis į

NORTH GERMAN LLOYD į

Radio kainos labai nupigintos ir Juos galima pirkti iš didžiausių ir atsakomingiausią Lįe- 
tuvią Krautuvią Chicagoje THE PEOPLES FURNITURE CO. Už labai žemę kainą 
ant lengvą išmokėjimą po $1.00 į savaitę arba kiek išgalite.

Bukite PEOPLES KRAUTUVĖJE šiandienę ir pasinaudokite šiomis progomis, įsi
gydami viena iš šią nepalyginamą radio Vertybią! —

<> td
-.1

Kirmi ir inj 't'i’fmru u iniinn, L. ”,r ,f ”,T1T ,nf •»

Naujausios mados, Atwater 
Kent radio. dėl vartojimo Screen 
Grid tūbų pilnai įrengti su dyna- 
mic kalbė-tuvu puikiausia kahine-

$10900
Be tubu

Nauji Majestic Radios. Verti 
ir kitur parsiduodavo po $150.00 

$189.00. Dabar nužeminta 
kas padaro šių dienų di

džiausių radio vertybę. Kaina 
dabar be tubu

ir
Raina,

Modelis 91 $11600
92 .. $146.00

-Pilnas pasirinkimas musų 63 
gatvės krautuvėje

R. C. A. Radiolas, naujas ir 
pagerintas ateinančių metų mados 
dabar parsiduoda už labai nuže
minta kaina $179.00 vertės Radio
la 46, dabar .. $13000

Be tubu

Lengvąs išmokėjimai po $1.00 į savaitę. Didelė nuolaida už Jūsų senę muzikaij instrumen
tą — Demonstracija ir įrengimas Jusu namuose VELTUI —

KRAUTUVES ATVIROS ANTRADIENIO, KETVIRTADIENIO IR ŠEŠTADIENIO VAKARAIS IR NEDĖL- 
DIENIAIS PAGAL SUTARTI ŠAUKITE HEMLOCK 8400 ARBA LAFAYETTE 3171.

SOUTH 
NESUSIDĖS

LARGEst STORES__

FURNITURE RADIOS, PIANOS. rūgs STOVĖS a GESjįOi
'TU BEtTER 

rtVERYTHlNG ForThe HOM ES

2536-40 W. 63 St.
11/2 Blocks VVest of VVestern Avė.

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

5 130 West Randolph Street Chicago, III, ši
mimmmimiiiiiMmiiiimiimmiiiiiiimmmiifiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimmiiiiuiiii% 1Sikkmihhhhhhhhhhhhiihmhhkuhmmmhhmhhh5
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“DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE KONCERTAS 
VISUS SUŽAVĖJO.

Praeitų trečiadienio vakarų kurių dainavo 
ir The Peoples choras. Kita“Draugo”

Furniture

vargonininkų 
— “Lietuva

farmų trokų paukščių: kala
kutų, žąsų, ančių, vištų ir 
taip toliau, kurių išleidimas 
įvyks šiomis dienomis parap. 
salėj: 23, 24 25, 27 ir Padė
kos Dienoje — 28 d. Parga-

Rez Tel. Mldway 851!

DR. R. C. CUPLER
gydytojas ir chirurgas 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

T«let Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals 

lr Ketvergais vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 8841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėiioj 10-12

R A I

/, i t v«..ui;rt m.; (kenti iš farmos paukščiai busCo. koncertas įs Brangi — Naujelio. bi (lai- . 1
nebus. Visas pelnas eis pa
rapijos naudai.KY\V radio stoties visus klau- na skambėjo ir gražiai ir ga- Phone Armitage 2822 Rea tel. Van Buren 8868

sytojus sužavėjo. Tokių kon
certų per radio ne tik lietu-
viai nesame 
svetimtaučių

lingai. Ji padainuota su tokiu 
jausmu, taip sutartinai, kad DR. W. F. KALISZ DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1*22

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; • Iki 12. 1 Iki 

dienų, lr 6:20 Iki 0:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chicago. IU.

girdėję, bet ir klausytojus ir graudino ir tė
vynės ilgesį iššaukė, ir dvasių, 
gaivino. Chorui pritarė orkes
trą.

P-ni M. Janušauskienė dai
nuoja arijų iš Petrausko ope-

programose re-
tai tenka išgirsti. Tai buvo 
tikra malonumo valandėlė, ku
ria ne vien lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai gėrėjosi.

Lietuviai tikrai gali di-Įros” Birutės” ir Šimkaus 
“Pamylėjau Vakar”. Dainavo 
gražiai. Ypač paskutinioji la-

džiuotis turį savo tarpe Var
gonininkų šaunų chorų, kuris 
savo dainomis ir mūsų lietu
vių dvasių pakėlė ir kitiems 
parodė mūsų dainų gražumų 
ir sugebėjimų dainuoti. Daug 
kredito už tat priklauso ir

ŽINiy-ŽINELĖS 1145 MILWAUKEE AVENUE 
Valandos: 12 Iki ž ir 6 iki 8 P. M. 

Sęredos vakare uždaryta 
Nedėiioj pagal sutarti

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saite 806 1570 Mllwaukee Ave

lei. Brunawlck 0624

Valandos: nuo S Iki 7:80 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 1 vai 
pd pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette 0008

OR. A. L YUŠKA I
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2880
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
2123 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utam. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8464

X Prasidėjus Amerikos Lie 
tuvių BertlftiM, Kolegijos va- Wcntworth 3000
jui, dabartinis Kolegijos direk
torius, kun. Dr. Jonas Navic
kas, M. I. C., laikinai apleido 
kolegijų, išvykdamas į Ryti
nes Valstybės. Direktoriaus

bai gerai skambėjo. Ne be rei- i pareigas laikinai paėniė patsai 
kalo p-ni Janušauskienė laks- gerb. Provinciolas kun. F. Ku-
tute yra vadinama. dirka, M. I. C. Kadangi kun. ============

Gale vėl dainuoja Vargoni- J. Navickas kartu buvo ir seimas bus musų svetainėje
ninku choras, Beethoveno kon mokytojas, tai jo dėstomus ob- lapkričio 24 d., š. m Taigi vi-'
servatorijos direktoriui p. A. jektus paėmė naujai paskirtas si buvusieji kuopos nariai, re- Nwnu08e 2.4 po Piet ofise e.8 T T.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezldencljdh Tet. Drezel 9191

OR. A. A. ROTU

choro vedėjui komp. A. Po
ciui. P-ni Marijona Janušaus- Pociui vadovaujant. Dainuoja mokytojas kun. Viktoras Mi- mėjai ir darbuotojai, kviečia 
kienė, solistė, ir-gi gražiai lie- paties choro vedėjo suliarino- kaitis, M. I. C. mi laiku atvykti. Tų vakarų
tuvaitės dainininkes užreko- nizuotų liaudies dainelę “Ty- X Spalių 14 d,. Gimimo Pa- ųtsilankys Labdarių Centro 
mendavo. kiai, tykiai Nemunėlis teka”, neles Šv. par. bažnyčioje gerb. pirmininkas ir aiškins labai

Programa prasidėjo sukti- Klausytojas rods ir girdėjo kun. Al. P. Baltutis, surišo mo- svarbius dalykus.

Tel. Hemlock 8151

niu, kurį grojo studijos orkos- tykiai Nemunų tekant ir ty- terystės ryšiu G. Kaleinų su 
tra. Pranešėjas p. J. Bulevi- kiai prie Nemuno močiutę ver- p-lė J. Zalevičiute iš Mar- 
čius paskelbė tolimesnę pro- kiant. Iš tikro, tai buvo ko quette Parko. P-nas Kaleina 
gramo eigų. Iš dainų pirmuti- pasiklausyti. Šios dainos dva- yra lietuvis, Oak Park stam- 
nė buvo “Sveikinimo Daina”, šių suprato ir tas klausytojas, bus biznierius. Laimingos klo- 
----  -------  - - ------- = kuris, lietuvių kalbos niekuo- ties.

met nėra girdėjęs. Suprato X Šiandie “Dainos” choro 
,'jos dvasių ir muzikantai (di- pamoka (praktika) Mark 

džiulės orkestros dalyviai) ku Wliite parko salėje, lygiai 8

advokatai-

A. A. OLISt
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randoiph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakaraia
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0 562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčlos

rie jai labai vykusiai akom- 
ponavo.

Paskutinė daina, tai buvo

vai. Nariai 
luot i.

X Operos

B. N.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepboae Randoiph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephaae Roosevelt 9090 

■antie: 8 Iki t ryte Tel. Repub. 9600

prašomi nesive-

artisto Juškos 
“Geležinio Vilko” maršas — koncertas artinas. Jis įvyks
Šimkaus. Padainuota šauniai, lapkr. 17 d., Lietuvių Audito- 
Kritikai vietos nėra.
mūsų vargonininkams, 
sugebėjo taip puikiai 
dainas užrekornenduoti
jonams radio klausytojų.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias ir chroniškas ilgas 
vyri), moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
lr X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku lr visu chronišku ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2485 West 69 81re e t
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. g—9 

v. v. Nedėiioj susitarus.

Tel. Lafayette 6798

i
OFISAI:

1446 S. 49 Ct. 2924 Washtngton '
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzio 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgai

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 rak

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartiSTATISTINĖS 

ŽINIOS
APIE

LIETUVĄ
Įsigykite šių naudingų kny

gų, jei norite žinoti:

1. Kokis Lietuvos plotas, 
, 2. Koks Lietuvos klimatas,
paviršius, ežerai, upes, dirva 

i 3. Lietuvos plotas ir gy- 
I ventojai: kaimų, bažnytkai-

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

D K N T I S T A I
Office Boulevard 7042

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tek Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v.

Nedėiioj: 10 — 12 rytoDR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos r

Tel. Canal 0267 Rea. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
t

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų

6 iki 8:30 vakare

Garbė rijoj. Be paties artisto, pro- 
kurie’^amoj dalyvaus ir sumik i- 
mūsų ninkė J. Urbiūtė. 
mill

8464 80. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo ■ 1 Iki 8 po 

pietų lr 8 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 8. WALLACE STREET

, . mių, miestelių, miestų, lyties,
Dainos” choro pamoka i-> y. , IT • - \, . ,r , ./ amžiaus, luomų, klasių ir tau-įvyks si vakarų, Mark vvliitc , v \ .

i * * žvilgsniu
Pusvalandis kaip švilpte pra parko salėje, 29 ir S. HaLs- - . T. , . . y, .. . , .. * •, • V - f , oi rr- • v • z • • , 4- Rokj Lietuva turi že- OPTEMITRISTAIjvilpc. Ir pikta pasidarė, kai ted St. Visi choristai ir kp-.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

užsibaigė taip žavingas dai- rie dėl dienų pakeitimo ne- 
navimas, taip graži muzika. Ir galėjo dalyvauti, prašomi su
lauk dabar žmogus kito tre- važiuoti.
čiadienio, kol vėl galėsi 5au 
naus dainavimo pasiklausyti.

Radio mylėtojas.

NETIKĖTAI.’

Valdyba.

PRANEŠIMAI.

mės ūkį, žemės ūkio pramo
nę, kokia kur žemė. jos geru
mas, kainos; įstaigos midui cla 
ryti, alaus bravorai ir t. t.

5. Apie Lietuvos pramonę, 
prekybų, kainas ir prekes.

6. Apio kreditų (bankus), 
kooperacijų ir susisiekimų.

DR. VAITUSH, 0. D.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Marąuette £ark. — Labda-f ^bai naudinga ši knyga 
Trumpas žodis ir, rodos, vl-l™* Sųjungos 23 kuopa lai- tįsioms, čia Amerikoje gyve- 

sai nejuokingas, vienok tas k>'s susirinkimų penktadieny, ^nLem.s betnaudmgiansia

žodis pridarys tiek juoko, 
kad net šonai skaudės. Mat,
“Netikėtai” yra komedija,

Tai Bmnsvrlck 9824
DR. A. J. OU88EN

Liet u via Dentlstae 
1679 MILIVAUKEE AVENUE

Valandos-. 9-12. 1-8, 6-6:11
sekmadieniais tr trečiadieniais

oagal susitarimų

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS

4631 S. Ashland A ve. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9721

lapkričio (Nov.) 8 d.; 7:30 kurie mano važiuoti
vai. vakare, Gimimo P. Šv. Lietuvon ir ten stoti į ūkį, 
parap. svėtaibėj, prie Wasb- P^kybų, ar kokį kitų užsigini- j

kurios West Sidėje da niekas Jena^ ave- ft 68 st. j
nėra matęs, o kas jų pamatys,! Kadangi ši kūop'a, kiek lai-, 8iųiMtc^tik 60-cgfltlĮ 

ko nelaikė susirinkimų, taigi, DRAUGAS i*UBL. CO. 
dabar prieš Seimų turime at- 2334 So.. Oakley Avenue 
busti ir susitvarkyti, nes ir Chicago, IU.

J. P. IVAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. I’ullman 5950 ir 6377

Miesto Ofise Pngal SutartĮ:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 936 
Tel. Franklin 4177

Telenhone Central 6926

F. W, CIIERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSaile Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Looal Office: 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

nesigailės.
Ši juokinga komedija bus 

statoma scenoj nedėiioj, lapkr. 
(Nov.) 24 d., Aušros Vartų 
parapijos salėje. Vaidinimui 
surinkta žymiausios mėgėjų 
pajėgos. Kezisorius Ignas Sa
kalas (ir jis pats loš dėdės 
rolę) deda pastangų, kad vai
dinimas pavyktų. Vakarų rėn 
gia L. Vyčių 24 kp. parapi jos 
naudai.

Tai vestsidiečiai šįmet turės 
progos pirmų syki pamatyti 
vaidinimų, kuris visiems nė- 
abėjotinai patiks. Bilietai nė
ra brangūs. Visi parapijiečiai 
iš anksto kviečiami savo at
silankymu paremti vakarų, 
nes, kaip minėjau, visus pel
nas eis parapijos naudai.

. Pradžia 8 vai. vakare.
Rap.

X Artinanties Padėkos Die
nai Aušros Vartų jiarapijos 
komitetas ruošia nepaprastų 
dalykų, būtent purgabens iš

NAUJOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVlfcfcAS

1. Tai aukštas, ankštas-Oi, geso užgesto (Mišram Cliorni) 30c
2. Kur gilia žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko lindi mefgUžėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas kreahtžts (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetus 30c
1. Močiutė mano-Fas motinėlė (Chorui) .................. . 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežerb kreta tel i6-Atvažiuoja piršlys (Chdrui) .. 30c
5. Oi, tu dzieiUc-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
G. Oi, broliai, hrdllai-Margytė Marid (Chorui) ......... 30c

Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
Vai dariau lyseles-Motinėlė mafio, (Cborūi)
Vai augom, flngoni-.faU šahlutė leidos, (Chorui)

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystg.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vi 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 1 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589. .

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
lai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pistų: 7—8:80 vakaro 
Nedėliomis lt Iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2880
Tel Lafayetts 6829

OR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
♦193 Archer Avehne

Tel. Boulevard 1401

Boulevard 7589
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto 11d 8 vakare

Phone Cicero 721

30c
30c

10. Eina garsflfi' bud pftt VilTTirtitš-Lėiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

Daugiau perkanfe duodame nuošimtį.

. Reikalaukite tuojau

“DRAIKIAS” RUB: OO
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dal visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc

X-Ray
2187 S. CICERO. AV. CICERO. ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 2-6, 7-9 P. M. 

Trečladlena pagal sutarkna

Tel. Lafalette 2025

DR.F.A.ZUBAS
DFMTIHTAH

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Nedėiioj: nno 9 Iki 12 dli,ną. '

4301 ARCHER AVENI E

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 21 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Valandos: Nuo i p — n pietų i» 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Kės. 8o. Phors 
2238, arba Randoiph 6800.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Aventie 
Platt Bldg.. kamp. 18 Bt. 1 aukltas

Pistabėklt mano Iškabos 
Valandos nuo 9:89 ryto iki 8:29 va- 
taro. bsredomls nuo 9:29 Iki 18 v.

rytn. Nedėliomis nėra aklrtų 
valandų. Room 8.
Fhone danai 8I9«

DR. A. J. DIKSELIS
bENTIKTAS

Ofisas: <«03 H. ASHLAND AVB 
Tol. Blvd. 9459 I

Vai ; 9-12 prioH plef; 3-8:30 v. v.
Ofisas: 445S 8. CALIFORNIA AVĖ. I 

Tvl. Lafuh'ttc 4484 i
Vai.: 12-3 vai. kasdien

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8209 

VALANDO8:
Nedėl. nuo 10 Iki 1! dieną. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 lk.1 12 dieną,
Nuo 2 Iki > po pietų, ’
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BALSAI DEL “DRAUGO” IR PEOPLES FURNITURE 
GO, KONCERTŲ PER RADIO

(Koncertus iš K Y W radio stoties trečiadienio vakarais 
duoda “Draugas” ir The Peoples Furniture Co.)

Didžiai Gerbiama “Draugo” 
Redakcija:

Norime šiuomi Tamstoms ir 
Peoples Kum. Co. nuoširdžiai 
padėkoti už suteiktą reto ma
lonumo valandėlę besiklausant 
Jūsų pastangomis surengto 
radio programo, trečiadienio 
vakare, lapkr. G d. Vargoni
ninkų choras išėjo be ydos. Jų 
sutartinas dainavimas buVo 
tikras “masterpiece”. Dainos 
karalaitė, ' M. Janušauskienė 
nepalyginama. Ir “Birutės” 
arijoj ir liaudies dainelėj ji 
save parodė tikra artiste e- 
sant.

Žodelis dėl “announcerio” 
(skelbėjo) jauno p. Juozo Bu- 
levičiaus. Jau pirmų kartų iš-

GRABORIAI:

girdę jį “anaunsinant” per 
radio gėrėjomės ir jo dikcija 
ir kalbos tyrumu ir aiškumu. 
Girdėt, jį kalbant lietuviškai 
per radio, tai tikrai gali kiek
vienas didžiuotis savo tautos 
gražia kalba.

Laukime nekantriai busimų 
“Draugų” radio programų. 
Vienintelė trukumų jie turi 
— per trumpi.

Su gilia pagarba,
Šeimos:

Izidorių Nausėdų, 
Bitautų ir Skinderiu.

Pereitų trečiadienį ir vėl di
delio malonumo turėjau klau
sydamas lietuviškų dainų per 
radio KY\V. Geriausias Cbi
cagos lietuvių vyrų (vargoni
ninkų) choras, vedamas komp.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o mano 
darbu busite užgs- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 1616 
arba 2516 
>114 W. 2Srd Place 

Chieago. UI.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F, RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CniCACMME
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lš- 
dlrbvatės.

OP.’SAS
668 West 18 8t.
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

J. F. EDDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Herinitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

A. Pociaus, šauniai užsirekor- 
davo milionauis klausytojų. O 
p. M. Janušauskienės arija ir 
“Pamylėjau” saldžiai širdį 
glostė, švelniai jausmus ku- 

, Leno. Valio mūsų artistams! 
‘Valio “Draugui” ir Peoples 
1 Furniture kompanijai!

Prof. Kampininkas.

D
BB*

V O ® B

Visų klausančiųjų nuomonė 
yra pareikšta, kad “Draugo” 
programos 95 nuošimčiais ge
resnės kaip kitų.

Su ]>agarba
Benukai.

SMAGIOS NAUJIENOS

Penktadienis, Lapkr. 8, 1929

ilgokų laika. Tai

Klausėmės “Draugo” Radio 
koncerto Šv. Kryžiaus Ligoni
nėje. Kitų tarpe buvo ir D-ras 
Biežis. Visiems patiko galin
gas vargonininkų choras. 
“Draugo” koncertai labai 
malonūs. Visi norėtų, kad jie 
tęstūsi ištisų valandų.

K. M.

Malonu Tamstoms pranešti, 
kad labai daili buvo progra
ma per radio KYW pereitų 
trečiadienį. Labiausia mums 
patiko paskutinė choro daina 
— lietuviškas maršas. Didelis 
ačiū “Draugui”, Peoples Fur
niture Co. ir p. Pociui.

Ž. Bartkus.

Apie 10 asmenų klausėmės 
jūsų programos, kuri, vienu 
žodžiu, buvo gera, bet ypatin
gai vargonininkų choras ir 
daina “Tykiai tykiai Nemunė
lis teka.”

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me maldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auhnrn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu slmpatlS- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Kopiyila dėl Šermenų 
dykai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

ANTANAS ŠT1IKIS
mirė lapkr. 7, 1929 m., 12:10 
vai. ryt. 66 metų amžiaus- Ki
lo iš Kėdainių Apskričio. Per
naravos Par., Blandžių kaimo. 
Atmerikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Laidotuvėmis rūpinasi Kazi
mieras Arštikis. Buvo narys 
šv. Antano, šv. Pranciškaus 
dr-jų ir P. ir Paš. kžiubo.

Kūnas pašarvotas grab. Skli
do koplyčioj, 718 W. 18 St.

laidotuvės įvyks panedėly, 
lapkr. 11 d. Iš koplyčios 6 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz
dos par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
da'yvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Gimines ir Draugai.

LalriotuvAns patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7532

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse h 
prlemlesčuose 
Grabai pigiai
net už 326.

OFISAS 
8238 South 

HalRtrd St 
Vlctory 4088 

89

VIEŠA PADl-KA

A. t
WERT PULLMAN, ILI.INOIS 

Vieša Padėka

4424 Ho. RorkOTeil

Vlrginla 1298

E Z E R S KI
LIETUVIS GKAHOKlUa 

O f 1 s a a:
4668 8. MAR8HFIE1.D AVENUB 

Tel. Boulevard 827 7

BUTKUS
UNDF.RTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

A. f A. KUN. JONO 
C1SO VARDU

Dėkavoju visiems, kurie da
lyvavo laidotuvėse. Pirmiausia 
tariu Širdingą ačiū jirtCotul 
Krušni Ir kun. A. Dexnlul už 
graudingus pamokslus. Jie ne
sigailėjo savo vargo Ir lėšų 
atvažiuot taip toli atiduot pas
kutini patarnavimą. Taipgi Šir
dingai tariu ačiū kun. Llpkui 
Grand Rapids lietuvių klebonui 
už patikimą ant kapinių ir da
lyvavimą laidotuvėse Ir tiems, 
visiems lenkų kunigams Ir pra- 
Jotui, kurie nešė grabą Ir vl- 
pldns lietuviams, kurie visas 
dienas lankė kutią Ir nesigai
lėjo .kelionės Ir tiems, kurte 
laukė ant kupinų. Lai Dievas 
visiems gausiai užmoka. O a. a. 
kun. Jonas Clsas atmins už ;us 
būdamas amžlnastyj už jūsų 
yeras Širdis. Da ėvkį tariu Šir
dingai ačiū kun. Llpkui už pro
cesiją 2 d. bapkr. atliktą ant 
kapo kun. Jono Ciso. Tegul 
Dievas atlygina visiems gaustai.

M. Kairaltė.
Jeigu kas reikalautų pavoik- 

dukų kun. Ciso rašykit bus pri 
ilųsla už dyką. M. Kairaltė 
1062 W. 64 81, Chieago, III.

A. + A

širdingai lekuojame visiems, 
kurie dalyvavo Kazimiero Žli
bės laidotuvėse. Ypatingai dė
kojame tiems, kurie aukavo gė
lės Ir šventas Mišias už mili
nio vyrelio ir tėvelio sielą,

Didžiai dėk no jame vietinių 
klebonui kun. J. Statkui ir vi
siems kitiems kunigams, kurie 
teikėsi laikyti gedulingas pa
maldas bažnyčioj ir ant šv. Ka
zimiero kapinių. Taipgi, širdin
gai dėkuojagie vargonininkui 
V. X. Medonlui ir kitiems var
gonininkams, kurie dalyvavo 
bažnyčioje Ir ant kapinių.

labai dėkuojaine šv. Kazi
miero sesutėms už Išpuošimą 
altorių. Taipgi dėkuojame vi
siems giminaičiams, kurie savo 
dalyvavimų laidotuvėse ramino 
įnamis. Ačiū grab. J. F. Eudel- 
kiui už mandagų patarnavimą.

Tariame širdingai ačiū vl- 
' slėnis, kurie prisidėjo nors 
su mažiausiu patarnavimu lai
ke laidotuvių a. a. Kazimiero 
Zubės, musų brangiausio vyte
lio ir tėvelio.

Nuliūdę:
Slepanlja Ziihlcnė, dukterys Ir 

MUM M.

R. Andreliunas žinomas biz 
niūrius iš Marquette Parko, 
turįs radio ir laikrodžių krau
tuvę, 2650 W. 63 st., atvažiavo 
ketvirtadienio ryta į “Drau
go” ofisų ir pranešė smagių 
naujienų. Paaiškino, kad Mar- 
quette Parko kolonijoj pabaig
tas didysis pagerinimas, bū
tent ištaisymas 63-čiosios gat
vės. O toji gatvė yra svarbiau
sia biznio gatvė toje kolonijoj.

Ketvirtadienio rytų iš ryto 
žmonės nustebo pamatę išde
koruota visų 63-čių gatvę nuo 
AVestern avė. iki Central Park
avė.

Tos gatvės ištaisymas užsi
-= t

tęs!
niams buvo tikras vargas. 
Gatvės taisymas biznius smau 
gte smaugė. Užtad .dabar tai 
viskas atgija. Dabar bus toje 
gatvėje įvairių iškilmių. Ji* 
bus išdekoruota iki 16 šio mė
nesio dienos.

P-nas Andrei iunas sako, 
kad prieš “Draugo” radio 
koncertų buvęs labai “busy”. 
Mat turėjęs daug radio užsa
kymu ir visi pirkėjai buvo 
pareikalavę, kad iki “Drau
go” koncerto turi būt įtaisy
ti. Tai Andreliunas dirbo su
šilęs ir visus patenkino.

Savo krautuvėj p-nas An
dreliunas išbandė “Draugo” 
koncertus su Zenith, Stewart

biz- — \Yarner, Grėbė ir Crosley. 
Ir visi puikiai veikė.

JAPONIJOS IŠLAIDŲ 
SĄMATA

TOKYO, lapkr. 8. — Japo
nijos valdžios išlaidų sųma- 
ta ateinantiems metams yra 
apie 800 milionų dol., arba 30 
milionų mažiau, negu šįmet.

CINCINNATI, O., lapkr. 8. 
— Ties Crosley radio dirb
tuve iš automobiliaus pašau
ti iš dirbtuvės išeinu penki a- 
sntenvs.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS 

3140 So. Halsted St.

Pamatyk šį prieš pirksiant 
bile kur. 3 šmotai vėliausios 
mados parloriaus setas, gra
žiai išrodo, puikiai išdirbtas,
tikras senoviškas rayon, ver- nld Denny. 
tas $350, atiduosim už $115.
1930 metų modelio naujas 
screen grid elektrinis radio 
kaina $250, atiduosim už $75.
9x12 AVilton kauras vertas 
$65? atiduosim už $25. Riešu
tinis valgomojo ir miegamojo 
kambario setai, lempos, kėdė, 
indą,i kurtiniai ir tt. Viskas 
kartu arba dalimis. Privatinė 
rezidencija. 8228 Maryland 
avė. 1-nias apt. Tel. 'Ste\vart 
1875. * 6’

' PŽTN. ir subatoj 
Lapkričio 8-9 

“ONE HYSTERICAL 
NIGHT”

Parodoma apie tai, kas atsi
tinka, kai jaunas vyras gauna 
$3,000,000. Dalyvauja Regi-

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONB

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

REIKALINGAS Vargoninin
kas gerai suprantąs Bažnyti
ne muzikų. Atsišaukit tuojau 
į

Draugo Redakcija.

ANT RENDOS šeši kamba
rinių ant antros lubos, $35.00 
j mėnesį, taipgi ir storas ir 
keturi kambarini prie biznio. 
Renda pigi. Storas, geras dėl 
bile kokio biznio. Atsišaukite. 

4425 So, Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

KETV., PĖTN. IR SUB. 
Lapkričio 7, 8, 9 
“STREET GIRL”

Dalyvauja Betty Compson. 
I’ėtnyčioj ir Subatoj taip-j 

gi bus rodoma “King of the
Kongo”.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

Electric Heateris tiktai .... 81.43
Iloasteris dėl mėsos kepimo 

98c. Ir aukščiau 
Quortines bonkos dėl a:aus tik

39c. doz.
Pečiaus paipos 6x24 tik .... 15c. 
Taipgi užlaikom boileriam cino-

tas paipas įšoktų šaižų.
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, Hl. 
Telefonas Lafayette 4689

BRIGHTON PARK.
Ant pardaVimA 2 aukštų 

namas su bizniu. Užpakaly 
biznio 3 kambariai ant 2 auk
što 6. 2 karų garadiždus, prie, 
šalies lotas. Galima pirkti ir 
vienų biznį. Namas su visais 
įtaisymais.

Didelis Bargenas.
4149 So. Campbell Avė. 
Telef. Lafayette 6134

REIKALINGA 20 vyrų, moterų 
ir merginų prie lengvo ir švaraus 
šešių valandų darbo. Turi žinoti 
miestą ir angių kaU>ą gerai. Gera 
pradinė alga. Atsišaukite prie:

S. A. MULHOLLAND CO.
6 No. Michigan Avė.

Room 900
Nuo 9:30 ryto iki 3:00 py pietų.

Klauskit Litliuanian Managcr

Parsiduoda rezidencijos, lotas prie
šais publišką mokyklą. Galima ir 
bizniuką steigtis. Randas prie 111 
St. ir Central Park Avė., netoli šv. 
Kazimiero kapinių.

F. KURAUSKAS 
. 650 W. 35 St.

Tel. YARDS 6701

Geriau Busite Patenkinti,
Jei Sau Radio Pirksite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

PeoplesTurniture (d
Didžiausios Lietuvių Radio, Rakandų 

Krautuvės Amerikoje

ČIA aplaikysite veiklesnį ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems -• pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbyscių, kaip tai:

A D I OS

RADIOLAS Atwater Kent

KIMBALLJMJ FCa d t os radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 West 63rd Street
Telephone Hemlock 8400

4

Užlaikau visokių 
luksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus. jf

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8886

BRIDGEPORT KNITTING 
SH0P

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės materijos dėl 
kelnių vyrahis Ir vaikams. Atsilan- 
kykit ir įsitikrlnkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdiėn ir vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies
tus.

F. SELEMONAVIČIUS
i 504 (W. 33rd St. Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

PRANEŠIMAS,
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chieago, III. .

JVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J, S. RAMANGIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

tt Hardtyare Co.. dabar perėmė visą 
biznį J savo rankas ir duos visose šio 
blsnlo šakoee plrmoe kleaos patar
navimą.

HARDWARE PAINT8 
& WALL PAPER

Palnters A Decoratons 
J. 8. Ramanclonls, savlnlnkaa
3147 So. Halsted Street 

Tel. Vlctory 7261

M, ZIZAS
Varnų Statymo Kontraktorins 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 6SM

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boolevard 8114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIVG 

Kaipo lletuvla, neturtams patar
nauju kuogeriausla

4664 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKŪLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paakola suteikiama 1 rteną dieną. 
Perkame real eetate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1600,000.08 
8804 80. KEDZIE AVENU1D 

Tai. Lafayette 6788-6716

NESPEKULIUOK!
Pirk pirmus mortgyčius ir 6% mortgyčių bonus 

nnt Chicagos real estate.
JOHN OUSKA & CO.

3501 West 26th Street


